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G İ R i ş  (*) 

— I — 

A) Konuya Genel Bakış : 

Çevremizde ve dünya üzerinde -türlü inançlar ve davran ış larla 
karşı  kar şı ya bulunuyoruz. Bunlardan birisi de ta ş la ilgili olanlardır. 
Birgün aydınlar karşı sına, Anadolu'da yap ılan bir kaz ının palean-

tropoloji bilgini tarafından bir makale halinde bulgular, belgeler orta-
ya serilir. Bu gibi ara ş tırmalar muhtelif yerlerde yap ılmaktadır. Bulu-
nanlarda da benzeyen •taraflar vard ır: "Hafriyat Esnası nda Çıkan 
Boyal ı  Çak ı l: 

* (Türklerde Ta şla ilgili İnançlar) adl ı , jürice kabul edilmi ş  olan (1965) doçentlik tezimin 
II. bölümünü (islandarda Ta ş la İ lgili Gelenekler ve İnançlar) te şkil etmekteydi. Bunu ayr ı  
bir kitap halinde yay ınlamayı  benimsemiş  bulunmaktayız. Müslümanlarca mukaddes say ılan 
taş larla ilgili bu konuda, şu bahisler incelenmi ş tir: 

1- Baz ı  Taş lara 	Câhiliye zamanında ta şlara tapmakla ilgili inançlar.) 
2- Hacer-i Esved: a: Kelime ve anlam ı , b: Hacer-i Esvedin Yeri 

b) Nereden geldiğ i, mahiyeti, ş ekli, büyüklüğü: 
c) Hacer-i Esved (Karata ş ) denilmesinin sebebi 

3- Hacer-i Esved ve Taberi'nin Verdi ğ i Bilgi 
4- Hacer-i Esved'in Tarihçesi: Ona kar şı  hareketler 
5- Hacer-i Esved'in, Frig'lerdeki Karata ş 'a Benzetilmesi ve Baz ı , Batı  Kaynaklarına, 

iddialarına Bakış  
6- Hacer-i Esved'in Hac'düki Mevkii ve Rolü, islâm Gelene ğ indeki Yeri. 
7- Hacer-i Esved Hakk ında Hadisler ve Söylentiler 
8- Ş eytan Taş lama ve Mekke'de Di ğer Ta şlar, Taşla İ lgili Wı cizeler: 

a) Ş eytan Taşlama 
b) Mekke'de Diğer Kutsal Ta şlar: 
1- Hacer-i Esad 
2- Makam-ı  İbrahim 
3- Hacer-i Ismail 
4- Hacer-i Mütekellim (Konu şan Ta ş ) 
5- Hacer-i Müttekâ 
c) Ta ş la İ lgili Mücizeler: Ta şı n, kayanın Konuş mas ı  

9- Kudüs'te Sahre (Hacer-i Muallâk (a) ) 
10- islümlarda Ta ş la İ lgili Gelenekler ve İnançlar Bölümünün Sonucu: 

a) Cahiliye Çağı nda Taş lara Sayg ı  
b) Kur-an' ı  Kerim ve Ta ş lar 
c) Hacer-i Esved'in Mevkii ve Mahiyeti 
ç) Ş eytan Taşlama Geleneğ i 
d) Mekke'deki Diğ er Ta ş lar ve Kudüs'teki Sahre (Hacer-i Muallâk (a) ): 
e) Sonuç. 



Boyalı  çakıllar Fransa'da, İ sviçre'de ve Bavyera'da, Danimar-
ka'da, İ ngiltere'de bulunmuş tur. Boyalı  çakıl taş ları  prehistorik devir-
lere aittir ve o devirlerin kültürleri ile birlikte ç ıkmaktadır. Boyalı  
çakıllar sembolik ş ekillerle süslenm.ektedir. Bunlar bir çok ara ş tırı cı -
lara göre totemik bir mâna ta şı maktadır. 

Bugün Avustralya'da Arunta kabilesinde, Güney Amerika'da 
yerli kabileler aras ında boyal ı  çakılların totemik mânada kullan ıldı -
ğı  bilinmektedir. 

Beldibinde Ateriyen kültürü ile birlikte ç ıkan boyalı  çakıl Av-
rupa'da bulunan nümunelerinden farkl ı  olmakla beraber teknik iti-
bariyle Mas d'Azil çakıllarına çok benzer."' Çok eski bir kültür döne-
mine ait oldu ğu belirtilen bu boyah çak ıllardan başka, T. ve Y ş ek-
lindeki çakmak ta şı  âletlerinin, Fitte'ye göre majik ve totemik mak-
satlar taşı dığı  hipotezini bu yeni bulguların teyid edeceğ i ileri sürül-
mektedir. 

Bu ateriyen medeniyetine ait eserlerin Türkiye'de bulunu şunun 
henüz kesin olarak anla şı lmadığı , bu sahanın otoritelerine göre boya-

lı  çakılların ateriyenden ziyade daha sonraki azilien kültürüne ba ğ -
lanmakta olduğu ifade edilmekte ve boyal ı  çakıl motiflerini totemik 
bir anlama bağ lamamn doğru olamıyacağı  hususu benimsenmekte-
dir. Tart ış ma konusu olan bu noktaları  belirtirken, boyal ı  çakı lların 

günümüzde sihri, majik anlamlar ta şı dığı na i ş aret etmek isteriz. Burada 

bunun dinler tarihi ve din fenomenolojisi ışığı  içinde ilmi tahlilini 
müteakip bölümlere, bilhassa sonuç bölümüne b ıraktığı mı zı  kaydettik-

ten sonra, ş imdi tarihin bu çok uzak noktalarından günümüze geçebiliriz. 

Gündelik hayatta karşı laşı lan, büyü, fal, adak, dilek taş ları  ve 
böylece bir s ıra taş lar, çocukluktan beri duyulan masallarda ta şla 
ilgili konular dikkati çekmektedir. Sab ır taşı , sabır taşı nın çatlamas ı -

nı  duymayan az insan vardır.2 "Bana bir sab ır ta şı , bir sünger, bir 

de kara saplı  bıçak getir" denilmesi, ba şı na gelen dertleri anlatan "k ı -

zın sözleri biter bitmez sab ır taşı nın ortas ından çatlayıvermesi, kızın 

taş a hitaben: "Ben bu kadar çile çektim, hepsine sabrettim, dayand ım 

da sen niye dayanamad ın" demesi çocuk hafı zalarına yer etmiş tir. 

Böylece ta ş  bir insan gibi dert dinler, sabredemez, bir canl ı  yaratık 

1 Doç. Dr. Enver Bostanc ı ; Ilmi Bahisler: Antalya'da Yap ılan Keşifler, Cumhuriyet, 
23 Haziran 1959. 

2 Naki Tezel, İ stanbul Masallar ı  (Sabır Taşı ), Halk Bilgisi Haberleri, C. 6. Sa. 64, Sf. 
108, 115. 

Eflâtun Cem Güney, Sab ır taşı , İ stanbul 1947, Do ğ an Karde ş ler Yaymevi. 
Nezihe Araz, Hadiselerin I şığı nda: Sab ır Ta şı , Yeni Sabah, 15 Ocak 1961. 

2 



ş eklinde davranır. Taşbebek efsaneleri, çocu ğu olmayan ya ş lı  bir kad ı -
nın ta ş tan çocuk yap ıp, onu kundaklad ıktan sonra be ş iğe yat ırarak 

sabaha kadar, bütün ulular ı , erenleri, pirleri himmet için ninni söy-
leyerek ça ğı rmas ı , yalvar ıp dua etmesi, nihayet ta ş  bebeğ in canlanmas ı 3, 
taş  doğurma, ta ş  olmalar, taş la yap ılan kerametler, ta ş  hakkında fıkra-

lar4, atasözleri, ilenmeler" Ta ş  ol; elin ta ş  olsun; çenesine hay ı rsız ta şı  5, 

yağmur dualarında taş  kullanı lmas ı , taş lardan ş ifa umulmas ı , kut-

sal kayaların ziyareti konunun yayg ınlığı nı , geniş liğ ini gösteren bir-

kaç örnektir. Türk dinler tarihi ve inançlar ında, Kutlu Kaya, Ya ğ -
murtaşı  yada(Yat v.b.) kutlu ta ş lar ve ziyaretgâhlar dikkati çekmek-

tedir. Bilhassa İ slâmiyet içinde, Hacer-i Esved, Ş eytan Taşlama ve 

Hacer-i Muallâka(Sahre) önemle belirmektedir. Ve nihayet özel adlar: 
Bektaş , Aktaş , Be ş iktaş , Tektaş , Be ş taş , Kaya, Berkta ş ...halinde, 

ta şı n değeri ortaya ç ıkmaktad ır. Muhtelif ülkelerde, halklarda, mil-

letlerde, ta ş la ilgili masallar, ta ş  doğurma, ceza olarak ta ş  oluş , taş -

ların ba ş  rolde oldu ğu efsâneler, kutlu ta ş lar,ta ş la kerametler, ta ş  
ziyaretgâhlar, ş ifalı  taş lar gerek geçmi ş  yıllarda ve gerek günümüzde, 

çe ş itli inançlar, folklor ve dinler içinde yer alm ış tır. Bugün medeni 

bat ı  milletleri içinde böyle inançlardan ya ş ayanlar az de ğ ildir 6 . Bu 
inançlar aras ında, dikkate de ğ er bir benzerlik görülüyor. 

3 M. Ş akir Ülküta şı r, Ta şbebek Efsanesi, H. B. H., Y ıl 8, Sa. 82, Ağustos 1938,Sf.217 
-219. 

4 Siyavu ş gil, Sabah Penceresinden: Ta ş , Yeni Sabah, 23 Ağustos 1962. 
B. Felek, Hadiseler Aras ında Felek: Ta ş , Cumhuriyet, 20 Mayı s 1959. 

5 Hüseyin Kaz ım Kadri, Türk Lûgati- Türk dillerinin i ş tikakı  ve Edebi Lûgatlar ı , Is-
tanbul 1928, Devlet Matbaas ı , 2. C. Sf. 425. 

Ferit Birtek, En Eski Türk Savlar ı , Sf. 18-19. 
6 Ord. Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, B. 

1. Heilige Steine, Baume, Tiere, S. 60-63. (Phanomenologischer Teil) Freiburg 1887. 
Goldziher, Magische Steine, in Arcihiv f. Religions. XIV (1911), PP. 308 F. Handwör-

terbuch des Deutschen Aberglaubens, B. VIII. S. 380 - 415 (Stein); Steinverwandlung, S. 419 
-427. Berlin und Leipzig 1936, 1937. 

Die Reliegionen Geschichte und Gegenwardt, 3. Auflage, Hans Frher. v. Campenhausen; 
Aberglaube, Tübingen 1957, 1. B. S. 53-, S. 59. Doç. Dr. L. Röhrich, S. 61. Prof. Dr. Gustav 
Mensching, Vergleichende Reliegionswissenschaft, Heidelberg 1942, (Heilige Steine und heilige 
Berge) S. 88-99. 

V. Ferm, ed., An Encylopedia of Religion, S. 736. 
Der grosse Brockhaus, Bd. 11. S. 193 (Stein), Wiesbaden 1957. 
Anton Anwander, Wörterbuch der Religion, "Die Elemente", 3. Aufl., 

Würzburg 1962, S. 127. 
E. Britannica, Cilt 21, S. 441-442. 
Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 1952, S. 458, 459. 
Mircea Eliade, Die Religionen und Heilige, Elemente der Religionsgeschichte, Salzburg 

1954, S. 247-268. 
G. Van der Leeuw, Phanomenologie der Religion, 2. Auflage, Tübingen 1956, S. 37 — 46. 
Prof. Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 

1961, 34 — 36. (11. Der heilige Gegenstand: Stein). 
Diğer kaynaklar önümüzdeki madde ve bölümlerde sunulmu ş tur. 
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Epope ve Hurâfe Motiflerinin tarih bak ımından önemi üzerinde 

duran Abdülkadir inan,"Maltimdur ki her milletin tarihi milli destan 

ve efsanelerle ba ş lar" dü ş üncesini ileri sürerek: "Büyük devlet kuran 

hakanların ve onlara yard ım eden milli tanrıları n menş e'lerine dair 

söylenen efsâneler, âyinlerde okunan dua ve ilâhiler, kahramanlar ın 

sergüze ş tlerini terenniim eden epopeler, masallar, halk felsefesinden 

ibaret olan atalar sözü, bugün bizim için manas ı z gibi görülen hurâfe-

ler... Yalnı z bir milletin de ğ il, bütün be ş eriyetin tefekkür tarihini ve 

onun muhtelif tekâmül safhalarm ı  öğ renmek için çok kıymetli mater-

yal te ş kil eder." demekte ve ilave etmektedir: "Arkeologlar ın yap-

tıkları  kazılarda elde edilen çanak, çömlek, silah vesairenin parçalar ı  
muhtelif devirlerdeki maddi kültürün inki ş af safhalann ı  öğ renmek 

için yegâne kaynak te şkil ettikleri gibi epope, hikâye, masal ve sair 

manevi kültür mahsulleri de o geçmi ş  muhtelif devirlerin karanl ık 

noktalarım bize ayd ınlatırlar." 7  Abdülkadir İ nan, toplumun ruhunda, 

inançlar ında binlerce y ıldır yaş ayan belgelerin önemine i ş aret ediyor. 

Gerçekten de toplumlar ın gerek mensup olduklar ı  din, gerek halk ın 

ötedenberi süregelen türlü inançlar ı , muhtelif dini kal ıntılar, muh-

telif psikolojik, mistik davranış lar, bat ıl inanç ad ı  verilenler dahil 

ayrı  ayrı  incelenmesi gereken konulard ır. Ancak bu gibi çetin, uzun 

ve sürekli çal ış malar sonunda, inançlar ın kaynak, ortak ve benzer 

noktalarının ilmi tahlili ve olumlu bir sonuca yöneltilmesi mümkün 

olabilir. Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi bak ımından böyle ince-

leme ve ara ş tırmalara ne derece ihtiyaç oldu ğu a ş ikardı r. 

B) İnceleme Sahas ı  ve Metod: 

Ansiklopediler, kitap, dergi, yazma ve gazetelerdeki inceleme-

lerin yan ı sıra, anket ve mülâkatlarla tesbit edilen bilgilerle yetinilme-

yerek, bizzat mahalli ara ş tırma ve incelemelerle bilgiler derlenmi ş tir. 
Konu 1— Tarih, 2— Mukayese, 3— Psiko-sosyal, metotlarla i ş lenmi ş tir. 
Mahalli özel gözlem ve denemelerle, di ğer bilgilerin kar şı laş tırıhnasma 

bilhassa çalışı lmış  ve sonuçta bütün bilgilerin Dinler Tarihi ve Din 

Fenomenolojisinin temel ve ışığı  içinde, tasnif, tesbit ve tahliline gay-

ret edilmi ş tir. 

Doktora tezimizi müteakip, tekrar, bu defa Türkiye'de Ya ş ayan 

Taş la Ilgili Inançları , mahallinde gözleme ve tesbit etmek üzere 

7 Abdülkadir Inan, Folklor: Epope ve Hurafe Motiflerinin Tarih Bak ı mından önemi, 

Çığı r, Sa. 71 — 72. 1 Kas ım 1938. 
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1960, 1961 y ılları  içerisinde muhtelif illeri, köyleri dola ş mış , durumu 
foto ğ raflarla tesbit etmi ş  bulunmaktayı z. Herhangi bir ş ehir ve çev-
resinden bahsederken ta ş la ilgili inançlardan, benzer inançlar ı  ve ayrı  
çe ş itleri tesbite yetecek kadar, birkaç örnek sunmakla yetindik. Bü-
tün, taş la ilgili inançları , çe ş itleri derleyip say ımını  yapmak gerekme-
diğ i gibi,bu ferdi imkan ve gücü de çok a ş ardı . Bununla beraber ta ş la 
ilgili inançlar üzerinde yeteri kadar bilgi ve resim sunma ğ a çalış tık. 
Taş la ilgili masallar,edebi, folklor konular ı  üzerinde durmak konu-
muz dışı ndadır. Ancak, ta ş la ilgili efsâneler, menkibeler, belirli, somut 
bir ta ş  üzerine ilgiyi çekti ğ inden, ziyarete yol açt ığı ndan bunlara de-
ğ inmemiz gerekmi ş tir. 

Taş larla ilgili konularda, gözlenen ve derlenen ve incelenen bil-
ginin bölüm sonunda ve bilhassa sonuçta, tahlile yetecek dereceyi 
bulmasını  dikkat nazarına aldık.(Türkler'de Ta ş la İ lgili İ nançlar) Ko-
nusu, Giriş , bölümüyle birlikte be ş  bölüm içinde incelen ıniş tir. 

Giriş , bölümünün C) maddesinde, (Geçmi ş  Dinler'de Ta ş  Inanc ı), 
Ç) maddesinde,( İ lkel Toplumlarda Ta ş la İ lgili İ nançlar), D) madde-
sinde, Günümüzde(Ya ş ayan Dinler'de Ta ş la İ lgili İnançlar) ele al ınmış , 
ancak genel bir bak ış  içinde gözden geçirilmi ş , bilhassa Musevilik ve 
Hıristiyanlıkla ilgili taş lar üzerinde biraz geni ş çe durulmak istenil-
miştir. Bu (Giriş ) bölümünde, muhtelif dinler ve inançlardaki ta ş ların, 
ayrı  ayrı  bölümlerde incelenmesi yerine, topluca yaln ız bir giri ş i mümkün 
kılacak derecede yer verilmi ş tir. Aksi halde her din ve toplumun inançla-
rı  ayrı  bölümlerde ve etrafh kaynaklarla incelenmeyi gerektirseydi, 
bu konumuzu çok aş an ve çok geni ş leten bir durum arzederdi. Bu iti-
barla bunlar, sadece bir(Giri ş )bölümünün içerisinde ve k ısaca sunul-
maktadır. 

İkinci Bölümde(islamlar'da Ta ş la İ lgili Gelenekler ve İnançlar) 
incelenmi ş tir. Türklerin büyük ço ğunluğunun müslüman oluşu ve 
bu inançlar ın Türklerde yer etmi ş  bulunması  bakımından bu bölümde 
belirtilmektedir. Bunlar, di ğer müslümanlarla da ortak inançlar sa-
yılabilirler. Bu bölümde, Hacer-i Esved, Ş eytan Taş lama, Mekke'de 
Diğer Kutsal Ta ş lar, Kudüs'te Hacer-iMuallak (Sahre) ve konunun 
tahlili ele al ınmış tı r. 

Üçüncü Bölümde(Türk Dinler Tarihi ve İnançlar ında Taş lar) 
gözden geçirilmi ş tir. Türk Efsanenelerinde, Destanlar ında Kaya, Kut-
lu kaya, Yada(yad v.b .), ya ğmur ta şı , ve Türkiye dışı ndaki Türklerin 
Kutsal tamd ıkları  çe şitli ta ş lar üzerinde durulmu ş tur. 
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Dördüncü Bölümde, (Türkiye'de Ya ş ayan Ta ş la Ilgili Inançlar) 

incelenmi ş , ve kırk iki il gözden geçirilme ğe çalışı lmış t ır. 

Ve nihayet be ş inci (Sonuç) bölümünde, ta ş ların tasnif, tesbit ve 

ilmi tahliline geçilmiş tir. 

C) Geçmiş  Dinler'de Ta ş  inancı : 

Burada tamamen tarihe intikal etmi ş  demeyerek, geçmi ş  dinler 

deyiş imiz,dinlerin ve inançlar ın tamamiyle ortadan kalkmad ığı nı , 

sonraki dinlere az-çok s ı zıntılar, kalıntılar olduğunu Dinler Tarihi, 

Din Fenomenolojisi ara ş tırmalarımn göstermi ş  olmas ındandır. Mesela 

Hıristiyanlığ a eski Roma, Yunan dinlerinden ve yak ın çevreden(pek 

tabii onlara Sümer, Babil, M ısır, Fenike..v.b.,baz ıları  mitleri, inançla-

rı  ta şı yıcıhk etmi ş —Fenikeliler—gibi) 8 bayram, kutsalla ş tırma,kutlama 

v.d. geçmiş , ve onlar yeni kal ıp ve hüviyet içinde devam etmi ş tir. Hur-

ri Tanrıları  Hitit Panteonuna nüfuz etmi ş tir. Böyle örnekler boldur. 

Nitekim Musevilikte de önceki inançlar ın, önceki dinlerin geçti ğ ini 

ve o kalıp ve hüviyet içinde devam ettirildi ğ ini(kan, saç, ta ş , Cumartesi 

günü v.b) bol örnekleriyle görmekteyiz. 

Anadolu'nun Dini Tarihin de taş : 

Anadolu'nun Dinler tarihi'nin ne derec'e önemli ve zengin oldu ğu 

bilinmekle beraber, henüz bütün incelikleri, etkileri ve kar şı laş tırmala-

riyle, bir bütün olarak tamamlanm ış  bir eserin yay ın alanına çıkabil-

mesi pek güç olmaktad ır. Onun Kültür Tarihi, çetin ve uzun ara ş tı r-
malara ihtiyaç göstermektedir. Önce muhtelif münferit makale ve 

çahş malar bu gayeye hizmet edici emekler olarak beliriyor. 

Prehistorik devirlerde Anadoluda ve muhtelif yerlerde aterien 

denen kültür devrinde, ta ş  inanc ı  önemli bir yer alm ış tı r. 

Anadolu'nun Dini Tarihi hakk ında seri makaleler yay ınlayan 

kzer,muhtelif inanç,yere ibadet, tap ınma ş ekilleri ve mabudlar üzerin-

de durmaktad ır. Yere tap ınma(zeminperesti-chthonisme) i, antropo-

morfizim(be ş erleş tirme) ile,naturalizm.(tabiate ı lık) veya naturizm uz-

la şmasından ç ıkan bir din ş ekli olduğu, tabiatta görülen olaylar ve 

kuvvetleri, kendisi ile olan olay ve kuvveti kar şı laş tırıp, benzetmeler-

le ve bitki ile hayvanlar ı  besleyen yer 'i bir Ana' ya, bir "valide"ye 

8 (Prof). Dr. Kemal Balkan, Yay ınlar Üzerinde: Kumarbi Efsânesi, Ankara üniversi-

sitesi, Dil ve Tarih — Co ğ rafya Fak. Dergisi, C. V., Sa. 5 den ayr ı  basım, Ankara 1947, Türk 

Tarih Kurumu Bas ımevi, Sf. 666, 667. 
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benzetmesi olay ı  üzerinde toplumlardan örnekler vererek durmak-

ta ve (Yer- Ana) n ı n birçok ülkelerde görüldü ğüne iş aretle, Güne ş , 

Ay, yıldı zlara tap ınma v.b. temas etmektedir. Ilkel baz ı  insanların 

cinsel birle ş me karşı sında hayret ve tutkunluk, ba ğ lılık duymalarına 

dokunuyor ve " İş te bir taraftan Phallisme ve di ğer taraftan"yere 

ibâdet=Chtonisme" ile "T a ş lara ibadet =Litholatrie" ve "Tabiat 

peresti = naturalisme"i meze ve tevhit eden ve kendilerinden, mu-

ahhar devirlerde o kadar muazzam ve geni ş  dini ş ubelerin ayrılarak 

bunları  zamanımı za kadar ya ş atan ş ey, ilk insanların cinsiyet karşı -

sında duydukları  bu hayret ve kendi benlikleri ile kâinat aras ında 

yaptıkları  bu mukayese olmu ş tur." 9  diyor. Her kavınin, ilk zaman-

larda büyük ta ş lara önem verdi ğ i bir dönem olduğunu, baba ve dede-

lerinin hatıralar ına kar şı  saygı  ve bağ lılık için bir s ıra "hüyük=tümü-

lüs" veya Pölvan=direk ta ş lar, dikdiklerini, bunun birincisini ölüm, 
ikincisini hayat için yapt ıklarını  söylüyor. Güne ş e, yıldızlara, aya 

tapmma, a ğaç kültü ve su kültünü anlatan yazar, eski, ta ş lara tap ınma 

Metini cinsiyetle birlikte dü ş ünmektedir ". Bunlardan ba şka, gökta ş -

taş larının da(Haeeri semâvi= Astrolith) kutsall ık kazandığı nı  anla-

tıyor ". Yere tapmma, gö ğe tap ınma ve kutsal fuhu ş , mâbutlar v.b. 

kaynaklar ı  üzerinde kendisine göre birtak ım görü ş ler ileri sürmek-

tedir ". Bilhassa çok önceler de ta ş la ilgili inançlar ve ona derin hat ıra 

ile birlikte geli ş en saygı , kutsallaş tırma davranışı  olduğu sonucu çıkı -

yor. 

Mısı r Dininde Taş  : 

Mı sır'da tap ınaklarda, kurban takdim edilen sütunlar ın bulun-

duğu yer kutsal tan ınıyor 13  ve mezarlar özel bir mevki al ıyordu ". 
Mı sır din tarihinde de feti şizmi " ve amtta ş larma verilen önemi gö-

rüyoruz 16 . Mı sırhlarm inançlarında da büyü ve büyücülük dikkate 

9 Azer, Anadolu'nun Dini Tarihi, Konya (dergisi), Y ıl: IV. Sa. 32. Mayıs 1940. Sf. 1723 

ve 1725. 

10 Yukardaki kaynak. Sf. 1726. 

11 Yukardaki kaynak. Sf. 1727. 

12 Azer, Garbi Asya ve Anadolu Akvâm ı  Kadimesinin Din Tarihi, Konya (dergisi) Sa. 

34. Kasım ve Aral ık 1940. Sf. 1922 — 1936. Ve müteakip say ılar. 

13 Siegfried Morenz, Yı.gyptische Religion, Stuttgard 1960, S. 92, 93. 

14 Yukarda ad ı  geçen eser. S. 217. 

15 Yukarda ad ı  geçen eser. S. 18, 19. 

16 Y. a. g. eser. S. 58, 62, 109. 
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değer bir mevkie sahiptir ". Ta şlar, muska, t ılsım olarak (kullan ı lı -
yor, onun uğur getirece ğ ine inanılıyordu ". 

Sümerler, Akkad'lar ve Babillilerde Ta ş  inancı : 
Babil'de fal ve büyü için ta ş  kullanılıyor". Tı lsım için ta ş lar kullanıl-
makta hastalığ a karşı  veya talih, saadet temini için muskalar, boyunda 
taşı nmaktadır 20. Asurlularda da an ıtta ş larının gittikçe önemi artmakta 
ayrıca kutsal ta ş lar görülmektedir 21 . 

Mezopotamya'da, Sümer ve Akatlar'da baz ılarının üzeri yaz ılı  
ufak taş ların birer nusha(muska) olarak kullan ıldığı  da anlaşı lıyor. 

Baz ılarının yumuş ak veya sert olu şunun rolü oluyor, hattâ bunlar 
diş i ve erkek olarak vas ıflandınhyor. Bu ta ş lar ya ipe dizilip boyuna 
veya mâbede as ı lıyor günümüzdeki büyü maksadiyle kullanma ş ek-
line uymaktad ır. Dini maksatlarda kullamlan ta ş lar mermer (siyah, 
beyaz, renkli olanlar), akik, karneol, kireçli kalkerli ta ş lar, mıknatı s 
taşı (herhalde tutma hassas ının, gücünün etkisiyle), antim.uan,de ğ ir-
men ta şı , arsenik, zümrüt, renkli ta ş lar bilhassa büyüde kullan ılıyor. 
Taş  tarım' da görülüyor 22 . 

Bu sahamn uzmanlar ından yaptığı mız inceleme ve ara ş tırmada 
(Prof.Dr.Kemal Balkan ve Prof.Dr.Emin Bilgiç), Sümerlerde Hacer-i es-
ved tipi ve fonksiyonunda bir ta ş  henüz tesbit edilememi ş tir. Ve gene 
Sümerler'de Ya ğmur taşı  gibi bir ta şı n da günümüzdeki kaynaklara 
göre, mevcut olmad ığı  sanılıyor. 

Sumeroloji ara ş t ırmalarında ta ş la ilgili inançlara etrafl ıca değ i-
nilmektedir. Prof.Dr.Kemal Balkan, (Talihleri Tayin edilen: Nebat 
taşı , Ka şurru ve sa ta ş larının tel'ini; sag. kal. veya gul. ta şı , (Bu taş  

17 Y. a. g. eser. S. 6-, 9, 16, 27-; 86-, 102, 104, 138, 140-, 228-, 242-, 243. 

18 Von Georges Posener, Knaurs Lexikon der :Agyptischen Kultur, München — Zürieh 

1960, Steine S. 250, 251. 

Von Georges Posener, Knaurs Lexikon der Agyptischen Kultur, München /Zürich 1960, 

Magie S. 152 — 154. 

19 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, İ slâm D ışı nda Dinler, (Babil'le ilgili bölüm), (Henüz 

yayınlanmamış tır) 
Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihi Ders Notlar ı , Babil, 1956. 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara llYniv. Ilâhiyat Fak. Ya-

yını : XI., Ankara 1955. Sf. 39. 

20 Dr. Friedrich Jeremias, Semitische Völker in Vorderasien, Vorzeichen, Beschwörungen, 

Dümonologie bahsi (Babil ve Asurlular) C. 1. Sf. 573. 

21 Aynı  eser. C. 1. Sf. 617. 

22 Dr. Kadriye Yalvaç, Bât ıl Itikatlarla Ilgili Ta ş  Metinler Üzerinde Çal ış ma, Habili 

tasyon. 
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harpte Ninurta'n ın sad ık dostlarını  korkuttuğu için esarete mahküm 

edilmiş ti.);esi =(akatças ı ) u ş  ıı  ta şı = diyorit; (sert bir ta ş  olup mü-

cadelenin ba şı nda isyanc ılarla birlikte Ninurta'ya "çar şı  hareket et-

mi ş tir); na ta şı , Akkatças ı  muhtemelen na'u,(Harbin ba şı nda Ninur'taya 

kar şı  mücadeleyi idare edecek reisin seçilmesi için ta ş lar tarafı ndan 

zar atma merasimine i ş tirak etti ğ i için lânetlenmektedir. Kullan ı lı r-
ken o bir domuz gibi uslu uslu yatacakt ı r. Ufalana Ufalana yok olacak 

ve nihayet suya kalbolacakt ır."; A.Lal ta şı , Akkatçaya Sumerce'den 

iktibas edilmiş " Akıllı  ve muti bir ş ekilde Ninurtamn yanında kalmış -

tır.Bundan dolayı  ufalanmayacakt ır. Bilâkis dü ş man memleketinde 

Ninurta'nın vazife sini görecektir. Nitekim bu ta ş tan muharebe gürz-

leri yap ılmakta idi. Tanr ı  veya kıral bu gürzle harbi kazand ıktan son-

ra, bunlar votif e şyası  olarak mâbetlere konacakt ır. "; ka. gi . na= 

hakikatın ağ zı", "Akatças ı  Sumerce ile alükas ı  olmayan ş adânu'dur. 

Harpte parlak gözleri ile etraf ına bak ınmakta ve dü ş mana kor-

kunç harp naralar ı  savurmakta idi. Ninurta onu üsilerle beraber 

yakalad ığı  zaman bu hizmetinden dolay ı  hayat ını  ba ğış ladı . Ve onu 

taş ların hâkimliğ ine tâyin etti. Güne ş  tanrı s ı  diğer tanr ılar aras ında 

hangi kuvvete sahip ise hakikat ta şı  da ta ş lar aras ında aynı  kuvvetin 

sahibidir. Gerek epostaki bu yerden ve gerekse di ğer yerlerden edinilen 

intibaa göre bunu mihenk ta şı  olarak kabul etmek mecburiyeti vard ı r. 
Kar 185 te «Onun hakikat ta şı  olduğu ve bunun için yalan ile 

doğruyu ayırd edip efendisi güne ş  tanr ı sına bildirdiğ i" zikredilmek-

tedir.";ka.gi.natil.la  = Canlı  hakikat ta şı "; gir.zu.gal = "par ıldayan" 

(Sumerce ismine nazaran beyaz bir ş ekilde, par ıldak bir ta ş tır. Ay-

rıca parütu diye bir ismi daha vard ır. Karde ş leri aras ı nda yalnız o tan-

rıya kol kaldırmadığı  için diğer taş lar ona ubildiyet edeceklerdir. Ve 

o mâbetlerin ve saraylar ın süsü olarak kullamlacakt ır."; Algarai ş  ta-

şı , bu da Ninurta ya kat ılmakta tereddüt etti ğ inden lânetlenmekte, 

günlük e ş ya yap ı lmas ına mahküm edilmektedir. Gene Ninurta'n ın 

tarafını  tuttuğundan, tap ınaklarda günlük kült takdimeleri için 
tabak yap ılma, mükâfat ına ulaş mış tır; du. ş i.a = Zümrüt; Sam-

tu = kırmı zı  ta ş  = kı rmı zı  akik; hulâlu = sar ı  akik; za.gin.na  = 

lâcivert ta şı ; gir.zu.gal = "büyük di ş li b ıçak. İ ki taraftan birisini seç-

meyip kâh ona kâh ötekine ko ş tuğundan Ninurta'n ın lânetine u ğ ru-

yor, boynuzlar' kesilerek bir torba gibi y ırtılıp, arpa malt ı  gibi ezile-

cektir."" Bunlardan ba şka henüz ne oldu ğu etrafl ıca anla şı lamayan 

muhtelif ta ş lar vard ır: immana ve aliga ta ş ları ;barda, dubban ve u-

ruttum ta ş ları ; ş agara ta şı ; marhu ş a ta şı ; siptu ta şı ;tutu,engisak ve 
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aş nan taş ları ; ullânu ta şı ." Sümerler de bu edebi metinlerde, ta ş lara 

inançlar dikkati çekecek kadar önemli ve çe ş itlidir. Taş lara nas ıl bir 

canl ılık verildiğ i yukardaki örneklerde görülmektedir. 

Hurriler : Hititliler de Taş  inancı  

Kuzey Mezopotamya ile Akdeniz aras ındaki alanda (M.Ö.Tah. 

2000 yıllarından sonra) ya ş ayan Hurriler'de de ta ş lailgili önemli bir 

inaneın Kumarbi Efsanesin de geçti ğ i görülüyor. "Kültür bakımından 

Etiler"in kom şuları  Hurriler'den birçok ş eyler ald ıklarını" anlatan 

Hititoloji Profesörü H.G. Güterbock, Hititlilerin, Hurri tanr ılarına tap-

tıklarım, Hurri özel adlar ını  aldıklarını  ve dini etkilerinin birçok 

Hurrice metinlerde görüldü ğünü söylüyor." Kumarbi Efsânesinde (tanr ı ) 

Kumarbi ile Fırtına tanrı sı  aras ında hakimiyet ve iktidar mücadelesi 

olurken, Kumarbi'nin çat ış ma alanında bizzat görünmeyerek, dö ğüş  
için diyorit taşı ndan yaratılmış  bir o ğ lu arac ılığı yle maksadına ulaş -

mağ a uğ raş tığı ; 26  diyorit taşı nın çok büyüyüp çok kuvvetli oldu- 

ğu 27 ; taşı n sudan d ış arıya ç ıkıp gökte mâbetlere ve Kuntarra evine 

yetiş tiğ i" anlatılıyor. Bu diyorit ta şı ndan, Tanr ılar korkuyorlar ve 

taş a karşı  savaşı yorlarsa da, ta ş  zaferler kazan ıyor v.b.."Kum.arbi'nin 

oğ lu, destanın mevzuu olan diyorit taşı  Ullikummi'dir."29  Diğer mil-

letlerin efsâneleri ile kar şı laş tırma yapan, Prof.Güterbock,Yunan-

lılara olan etkiyi 3° ve "efsânelerin men ş ei: Babilonya" üzerinde" ve "ef-

sânelerin alındığı  yol: Fenike' 32  üzerinde önemle duruyor. Babilon- 

23 (Prof. Dr.) Kemal Balkan, Talimi — Destâni Sümer Edebiyat ının Ş aheserlerinden Biri, 

Sumeroloji Ara ş tırmaları , Dil ve Tarih — Co ğ rafya Fak., İ stanbul 1941, Cumhuriyet Matbaas ı , 

Sf. 901 — 906. Bunu müteakip tabletler ayr ı  ayrı  incelenmekte, metinler türkçeye çevrilmek-

tedir: Sf. 906 — 912. 

24 (Prof. Dr.) Füruzan K ınal, Amarna Çağı nda Hurriler, Sumeroloji Ara ş tırmaları  1940 

—1941, Dil Ve Tarih — Co ğ rafya Fakültesi Y ı llık Çalış maları  Dergisinin 1. sayı sından Ayrı  

Basım, (Hurri Dini) Sf. 1063 — 1065. 

25 Prof. Dr. H. Güterbock, Kumarbi Efsânesi, Türkçeye Çeviren (Prof.)Dr. Sedat Alp, 

Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII. Seri — Nu: 11, Ankara 1945, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Sf. 2,3. 

26 (Prof.) Dr. Kemal Balkan, Yay ınlar Üzerinde, Ank. tiliv. Dil Ve Tarih — Co ğ . Fak. 

Der. Sa. 5. den ayr ı  basım, Ankara 1947, Sf, 662. 

27 Prof. Dr. H. G. Güterbock, Kumarbi Efsânesi, Türk. Çev. Prof. Dr. Sedap Alp, Ank. 

1945, Sf. 19. 

28 Yukardaki eser, Sf. 21. 

29 Aynı  eser, Sf. 46. 

30 Ayni eser, Sf. 52. 

31 Aynı  eser, Sf. 57. 

32 Aynı  eser, Sf. 61. 
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yalılar, Hurrililer, Fenikeliler, Yunanl ılar aras ındaki kar şı laş tı rma-

ların sonucunu bir tabela ile sunuyor." 

Huvaş i Taşı : 

Hititlilerde de kutsal bir ta ş , Huvaşi Taşı  görülmekte-

dir." Küçük Asya'da, Huva ş i-Ta ş ları  adlar ı  verilen bu ta ş lar 

bir feti ş  mahiyetinde olup, hürmet ve tâzim görmekteydi. Prof. Gü-

terbock, Huvasi ta ş larına da ğ  ve pınar diye tap ıldığı nı , bir metinde, 

bunların yerine topuzlar ve heykellerin kondu ğunu bildiriyor. 35  "Har-

ruvata( ?) ş ehrinde Saluvanta da ğ larının huva şi ta şı , ta eskidenberi 

mevcut; Maj este, güne ş  ve ay"amblem"leriyle süslenmi ş  bir topuz 

ki bunun üzerinde yürüyen bir adam ın I sekan büyüklü ğünde de-

mirden bir tasviri konmu ş tur, Saluvanta da ğ larının (tasviri) olarak 

yap ılmış tır."."Harsalassa( ?) ş ehrinde fırtına tanr ı sının huvaşi ta şı  
tunçtan bir vaksur kab ı  ve bir huvasi ta şı , Hapuriyatas p ınarının (kült 

objesi olarak) ta eskidenberi meveuttu."..."Suruva'mn f ı rt ına tan-

rı s ı  : Eskiden I huvasi ta şı (fırtına tanr ı s ının kendisinin), güne ş  tanr ı -

s ı nın huvasi taşı , Auvara( ?) da ğ larının I huvasi ta şı (ve) Sinaras ı  pı -

narının I huvasi ta şı  vard ı  ;(bunlar)4 tanr ı (ederler),...güne ş  tanr ısını n 

huvasi ta şı " vardı ." 

Frigler'de Kybele'nin (Kibele) (Karataş ) ı : 

Friglerin anatanr ıças ı  Kibele'nin ta şı  da önemli görünüyor." 

Bu karata ş 'ın Romalılara etki de bulundu ğu görülüyor. Kybele kültü"- 
Hacer-i Esved'e bile benzetilmek istenildi ğ i gürülmü ş tür. 39  Bu gibi bat ılı  
ve yerli görü ş lere Hacer-i Esved bahsinde de ğ inilmiş tir. Genel olarak 
Kybele kültünün geni ş  bir alana yay ıldığı , ve muhtelif halklar ve dinler 
üzerinde etki yapt ığı  anlaşı lmaktad ır." Yaln ı z bu ta şı n Romalılar tara- 

33 Ayn ı  eser, Sf. 66. 
34 Kulturgeschichte des Alten Orients, Kleinasien, Von Albrecht Goetze, München 1957, 

S. 163, 168. (Hititler). 
35 Prof. Dr. H. Güterbock, Eti Tanr ı  Tasvirleri İ le Tanrı  Adlar ı , Belleten, C. VII, Sa. 

26, Nisan 1943, Sf. 281. 
36 Aynı  kaynak, Sf. 281. 
37 Prof. Dr. Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 1952, S. 270 — 271 
38 Prof. Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 

1961, S. 82, 190, 217, 437. 
39 Tarih, Türk Tarih Kurumu, C. 1. Sf. 139; C. 11. Sf. 85. 
40 Prof. Dr. Helmuth von Glasenapp, Die Nichtcristlichen Religionen, Frankfurt /M. 1957, 

S. 50, (Babylonisch — assyrische Religion); 144, (Heelenistische Mysterien Religionen); S. 261 
(Römische Religion). 

40 Prof. Dr. Friedrich Heiler, Die Religionen der Menscheit, 	Vergangenheit und Ge- 
genwart, Stuttgart 1959, S. 481; 504 (Die phrygischen und syrischen Mysterien). 505; 506; 
666 (Das Christentum), bahisleri içinde. 

Prof. Dr. Hans — Joachim Schoeps, Religionen, Wesen und Geschichte, Gütersloch 1961, 
S. 166. 
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fından nas ıl benimsenip gütürüldü ğü bile onun önemini gösterir. Kybe-

le'nin ta şı  hakkında Ord. Prof. Ekrem Akurgal, bu ta şı n bir feti ş  olarak 

bulundu ğunu, ve meteor as ıllı  olduğunu, ve an ı t mahiyetinde bir mevkie 

eri ş tiğ ini belirtmekte, fakat onu Hacer-i Esved'le ortak bir kayna ğ a 

götürme gibi bir iddiada bulunmamaktad ır. 4' Bu kara ta ş a oradan 

daha sonralar ı  Roma'ya ta şı narak kadar önem verilmi ş tir.Böylece 

Kybele'ye birçok yerlerde, Anadolu,Atina ve Romada tap ılmış tır. "Pes-

sinus'daki mâbedinde Kybele'nin bir heykeli yoktur, fakat Kybele 

diye bir gökta şx olan büyücek bir ta ş a tap ılırdı . Isa'dan önce 202 ta-

rihinde, Romanlar, Kartacahlara kar şı  fena durumda idiler. Roman 

Sibil kâhinleri, Kybele nin ta şı  Pessinus'dan Romaya getirilmeyince, 

Romalıların Kartacahlan yenemiyeceklerini söylediler. Bunun üzeri-

ne, İ sa'dan önce 204 y ılında, en yüksek rütbeli Romahlardan mürek 

kep bir heyet, be ş  s ıra kürekli, be ş  kadırga(kinkuerem)s ı  ile ve büyük 

törenle ta şı  alıp Atama (Dikili) yolu ile Roma'ya götürdüler." 42  Böy-

lece Pessinus'tan Kybelenin kutsal ta şı , Roma'ya götürülünce, Roma-

nların ona"Mater Deum Magna=Tanr ıların Büyük Anas ı" diyerek 

pek çok sayg ı  gösterdikleri görülüyor. 43  Roma'da Plâtin da ğı ndaki 

mâbede konulan bu ta şı n ş ekli koni biçimindeydi.Daha sonra "Suri-

ye ve Filistin'de de Astoret Kybele gibi geni ş  tarafı  yerde sivri tarafı  
havada koni ş eklinde bir ta ş la temsil edildi" ğ i görüldüğü gibi "bu 

koni ş eklindeki ta ş lara Anadolu'nun karya ve Likya gibi güne ş  doğu-

sunda" belirdiğ i gibi bu tarz inanç ve âdetin Malta'ya kadar gitti ğ i, 

"Filistin, Suriye, Güney Anadolu ve K ıbrıs adas ında koni ş eklindeki 

bu ta ş lara festival ve panya günlerinde zeytin ya ğı  sürüldüğü" hatta 

"Mekke'de Kâbe'deki Sibel putuna da ya ğ  sürüldüğü" ve Hz. Mu-

hammet "Kurey ş 'e kar şı " bu putun surat ına zeytinya ğı  sürdüğünüz 

zaman sinekler yap ışı yor. Buna nas ıl tanrı  diye tapabilirsiniz" diye 

bağı rdığı , Anadolu Efsânelerinde belirtiliyor. 44  

Anadolu'nun muhtelif yerlerinde yap ılan kaz ılar Anadolu tarihi-

ne olduğu kadar, buradaki dinlerin ve ilâhlann mahiyetine dair de 

kıymetli bilgiler elde etmektedir. Lidya k ı rallığı nın merkezi Sart'ta, 

Harvard-Cornell üniversitesi kaz ı  heyetinden, Dr.David Gordon Mit- 

41 Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Phrygische Kunst, Ankara tJniv. Dil, Tar. — Co ğ . Fak. 

Yayınlar ı : Nu: 95, Ankara 1955, Türk Tarih Kurumu Bas ımevi, Kybele h. Sf. 61, 96, 97, 98. 

Fallus h. Sf. 90, 91. (Kybele, zur Frage der phrygischen Religion) S. 99. 

42 Halikarnas Bal ıkçı sı  (Cevat Ş akir), Anadolu Tanr ıları . İkinci Bask ı . İ st. 1962. Yeni 

Matbaa, Sf. 88. 

43 Anadolu Tanr ıları . Sf. 103, 106. 

44 Anadolu Efsâneleri. Sf. 85, 86. 
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ton'un, Kibele'nin an ıt= bulundu ğuna dair aç ıklaması  dikkati çeki-
ci olmuş tur." 

"Kıbrıs'ta" bugün bile Meryem Ana yortusunda hem h ıristiyan, 

hem de Müslümanlar, oradaki y ıkı lmış  Afrodit mabedinin, toprak 

üstünde kalmış  Kö ş eta ş  ı 'na zeytinya ğı  sürülmektedir." 

Afyon ve çevresinde ta ş la,kaya kültüyle olan kal ınt ıları  tesbit 
etmiş  bulunmaktayı z. 

Yunanl ı lar da(Greklerde) Taş  Inancı : 

Ord. Prof. Dr. Chantepie de la Saussaye, Yunanl ılarda Hermen-
taş  inanc ımn özel bir mevkie sahip oldu ğunu, ona ait, dini hürmet 

gösterilen ve ibâdet edilen 30 ta şı n mevcudiyeti üzerinde duruyor." 
F.W.Hasluck, ta ş  kültünün Greklerde olduğunu, bazı  ta ş lara bilhassa 
saygı  gösterildi ğ ini birçok örneklerle teyit etmektedir." Prof.Dr.Mar-

tin P. Nilsson, (Die Griechen) bölümünde Hermes üzerinde durarak 
onun adının muhtemelen etimolojik kayna ğı nın(ta ş  yığı nları 'ndan) 
geldiğ ini söylüyor ve ta ş  kültünün Yunanistanda al ışı lmış  olduğunu, 
küçük ta ş lardan ibaret tepelere özel bir sayg ı  gösterildi ğ ini, zirveler 

üzerinde ekseriya küçük ta ş ların bulunduğunu, bir anıt taşı  nın (s ı -
nır)v.b. durdu ğunu, böyle ufak ta ş  yığı nlarının yanından geçenlerin 
bunların üstüne bir ta ş  b ıraktıklarını , bu kümelerin bir yolun i ş areti 
ve belkide ba ş langı çta mezartümse ğ i olduğunu, ta ş  yığı nlarında ve 
onun amtta şı nda bir Demon'un oturdu ğunu, yol gösterici ve yolcular ı , 

sürüleri koruyucu oldu ğuna inan ıldığı nı  ve Hermes'in görevlerinin 
ş umulü içine girdiğ ini anlatıyor. Sonra bunun be ş eri olarak ş ekillen-
dirildiğ i, tarlaları , mahsulleri bereketlendirdi ğ ine, korudu ğuna ina-
nıldığı  aç ıklanıyor. 49  

Herme'nin phallos kültü ile de münasebeti oldu ğu ileri sürülüyor. 

M.Ö.4. yüzyıllardan önce ve sonra Hermes'e inanç devam etmi ş tir. 

45 Büyük Ilühe Cybele'nin An ıtı  Bulundu. Ulus. 18 Eylül 1963. 

46 Anadolu Efsâneleri. Sf. 86. 

47 Ord. Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Frei-

burg 1887, B. 1. Heilige Steine, Büume, Tiere, S. 60 — 63. 

48 F. W. Hasluck, Stone Cults and Vene rated Stones in the Graeco — Turkisch. Arca. 

(The Annnual of the British school at — Athens Bd.XXI) Sessions 1914 — 1915; 1915 — 1916. 

Printed for the Saubscr ıbers and sold an their Behaf By. Macm ıllan Co, Limitet London, S. 

62 — 83. 

49 Lehrbuch der Religionsgeschichte, C. D. La Saussaye 4;, Tübingen 1925, Prof. Dr. Mar-

tin P. Nilsson, Griechen, S. 300. Bd. 2. 
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Muhtemelen kaynağı  bir taş  yığı lı  olan Ilerme 50, yolcuların, gezginle-
rin yardımcı s ı  olup, onlar ı  koruyucu bir role sahipti. Sonralar ı  Grek 
tanrı s ı  mevkiinde yer alan Hermes'in 51  çeş itli görevler yaptığı  gibi, 
onun o ğulları  da muhtelif i ş lerin tanrısı  oluyor. Greklerde böylece 
yol kenarlarmdaki ta ş  yığı nlar onlar için kutsal tan ınmış tır. Prof.Dr. 

Annemarie Schimmel, eski Yunan halk dininde ta ş  hakkındaki bil-

gileri özetliyor: "Ilahi kudret, verimlilik kuvveti, ta şlarda, ağ açlarda 

görünmü ş tür, sonraki ilâhlarm ço ğu, ağaç perileri, su perileri ve buna 
benzer say ı sız varhklar herhalde bu ilk duyulan kuvvetin ş ahıslandı -
rılmasından ileri gelmi ş  olabilir. Yol kenarlar ına, taş  direkler konul-
muş tur, onlara Hermae denilmi ş tir. Eskiden verimlilik sembolü olan 

fallüslerden ileri gelen bu direkler, tarlalara bereket getirmek maksa-

diyle yapı lmış tır. Onlara daha sonraki zamanda Hermes adl ı  ilâh bağ -
lanm ış tır ki o bilhassa yollar ın, yolcuların ve tüccar ın ilâhı  olmuş tur." " 

Prof.Dr.Edward Lehmann da Greklerde bereket, verimlilik tan-
rısı  sayılan Hermes'in ta ş larla temsil edili ş ine değ indikten sonra, Su-
riye'de taş  inanc ımn bulunmasiyle onunla değ inme ve bağ lantı  üze-
rinde duruyor. Yunanistan'daki s ınır ta ş ları , s ınır iş aretlerinin kut-
sallaş tırıldığı nı  anlatıyor ve taş larla ilgili mitolojik olaylara inan ıl-
dığı nı  belirtiyor. 53  

Yol ağı zlarında bulunan ve yol gösterme i ş aretleri olan Hermes 
adlı  heykellerin fazla olaca ğı  ve ona olan inanc ın yaygınlık ve derin-
liğ i anlaşı lmaktad ır. 54  

Mitologya sözlüklerinde Hermeler hakk ında verilen bilgiler ge-
niş  yer almakta, kutsal ta ş  yığı nları  ortas ına dikilen sütunla tanr ı  

50 Der Grosse Brockhaus Bd. 5. S. 400. 

51 Der Grosse Brockhaus Bd. 5. S. 401. Hermes hakk ında dayanılan kaynaklar 

Odise 15, 319 L-- 

P. Raingexard: Hermes Psychagogue (1935). 

M. P. Nilsson: Gesch. der griech. Religion, 2. Bde. (1941 — 50). 

W. F. Otto., Die Götter Griechenlands 3 1947. V. B. 

Hense — Leonard, Hellen — Lâtin Eski — Ça ğ  Bilgisi: Çev. Dr. Suad Y. Baydur, İ st. 

Edeb. Fak. Yayını , İ st. 1948. Demet II. İ st. 1953. (Hermes: Sf.409.) Sf. 381,.. 

52 Prof. Der. A. Schimmel, Islâm D ışı nda Dinler, Eski Yunan Dini Bahsi. Henüz yay ın-

lanmayan bu eserin Türkçe metni taraf ımdan dil bakımından tashih ve gözden geçirilmi ş tir. 
53 Lehrbuch der Rel. Chântep 4, Tübingen 1925; Von Prof. Dr. Edward Lehmann, Natur 

und Geister, bahsi, C. 1. S. 33, 34. 

54 Eckart Peterich, Büyük Yunan Mitologyas ı , Türkç. Çev. : Yakup Baydur, Mf. V. Yay. 

Ankara 1959, Maarif Bas ımevi, Sf. 21. 

Hermann jens, Mythologisches Lexikon (Gestalten der griehischen, römischen und nor-

dischen Mythologie, München 1958, S. 46 (Hermes). 
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sembolize edilmekteydi. 55  Ayrı ca, sütunun üzerine bir heykel ba şı  
konuluyor, yan ına bereket, bolluk sembolü olarak tahtadan bir erkek 
üretim organ ı (phallos) tak ılıyordu. Yollar ın koruyucusu olan Hermes'in 
taş  sütunları  yalnı z yollara de ğ il, sokak kenarlar ına, ev önlerine de 

konuluyordu. Çok kutsal say ılan bu ta ş  sütunlar ın tahrip edilm.esi 
halkı  öfkelendirirdi. M.Ö.415 y ılında böyle bir yıkma olay ı  çok geniş  
etkiler yapm ış tı . 

Herme ad ının ayr ıca "ba ş ka tanrıların yahut insanlar ın baş la-

rını  ta şı yan" sütunlara da dendi ğ i mâlâmdur. Kaideye birle ş miş  ta ş  
sütunlara, heykellere de Ilerme deniliyordu. "M.0.4. yüzy ıldan iti-

baren iki büstü tek sütunda birle ş tirmek pek ra ğbet gören bir âdet 

oldu. Sütunda iki ba şı n arka taraflar ı  birle ş iyor, değ iş ik iki çehre ta-

şı yan tek ba ş  haline giriyordu." 56  

Lâtincesi Mercurius olan, Zeus ile Atlas' ın kı zı  Maia' ınn oğ lu 

olup Arkadia dağı nda bulunan Kyllene'de do ğan Hermes'in, Arka-

dialı  tanrı  olduğu ve bu yol kenarlar ındaki sayg ı  gören ta ş  yığı nla-

rının(Hermen), canl ı  bir varl ık gibi görülerek yolculara yol gösterdi ğ i, 

yolcuları  koruduğu, yolları  beklediğ i inancı  Yunanistanda kökle ş miş -

ti. Bu ta ş  yığı nlarımn öncesi ara ş tırıldığı nda, bir mezar ve üzerindeki 
taş lardan ibaret oldu ğu kabul edilmekte, böylece ölülerle Hermes 
aras ında bir ba ğ  kurulmaktayd ı ; Ve ölülerinin ruhlar ını  da yeralt ı  
ülkesine götürdü ğüne inand ıyordu." Günümüzde bile Yunanistan'da 

bu tip ta ş la ilgili inançlar, ziyaretgâhlar, Ş ifa beklemeler v.b. devam 

etmektedir. 

Burada Omphalos'a da k ı saca i ş aret etmek istiyoruz. Dünyan ın 
göbe ğ i sayılan ve Delphi'de bulunan ve Yunan ili ile dünyan ı n ortas ı , 

55 Behçet Necatigil, Küçük Mitologya Sözlü ğü, İ st. 1957, Sf. 47. (Dr. Otto Hiltbrunner, 

Kleines Lexikon der Antike, Bern 1946, ve Türkçeye çevrilmi ş  olan, Eckart Peterich'in, Küçük 

Yunan Mitologyas ı  adl ı  kitaptan faydalan ı larak derlenmi ş tir). 

56 Aynı  kitap, Sf. 47. 

57 Aynı  kitap, Sf. 48. 

Yunan Dini için: Walter F. Otto, Theophania. Der Geist der alt griechiscl ı en Religion, 

Hamburg 1956. 

Ed ıth Hamilton, Mitologya, T. Çeviren: Ülkü Tamer, İ stanbul 1964. Sf. 17. (Ana-

dolu Efsâneleri) adli kitapta (Hermes) hakk ında: 

"Anadolulu bir Pelâj tanr ı s ı" olan Hermes'in "ilkönceleri alelâde bir fallos ta şı  ile temsil" 

edildiğ i Anadolu efsanelerinde, Grek mitolojisinde, eski, Yunan Tanr ılarına dair kitaplarda 

görülmektedir. "Hermes'de Priyap gibi tarla hudut ta şı  olarak kullanı lırd ı . Zaten Lâtinlerce 

bir ad ı  "Terminus" yani "hudut"tur. Hudut ta şı  tarlanın dışı ndaki yabanc ılara tarla sahibinin 

bir mümessili, bir elçisi say ı lı rdı . Greklerin Olemp tanr ı ları  aras ı na karış tığı  zaman Hermes'de 

ölüme meydan okurcas ına Fallik mezarta şı  olarak kullan ı lı rd ı . İ ki dünya aras ı nda haberciliğ i 

de bundand ır." (Sf. 87) deniliyor. 
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merkezi sayılan bu ta ş ta Dinler Tarihi ve inançlar ı  bakımından ay-
rı ca dikkati çekicek mahiyettedir. 58  Akropolis'in tepesindeki kutsal 
kaya, tipik kutsal ta ş ların örneklerindendir. 

Delfi deki, yeryüzünün göbe ğ i, merkezi say ılan ve beyaz ta ş  olan 
bu mevki kutsal tan ınmış  olup, kaynak olarak, mezarla, yeralt ı  ölüler 

ülkesinin üstü olarak ba ş langı çta görüldüğü samlmaktad ır. Bu tip yer-
yüzünün merkezini te ş kil ettiğ ine inanılan taş lar, Yahudiler'de Ya-
kupla ilgili Beytel ve di ğer kavimlerde de görülmektedir. 59  

Romahlar'da Taş la Ilgili Inançlar; 

Romada da kutsal ta ş lara hizmet önemli bir i ş  sayılmaktadır. Kü-
çük Asya'dan u ğurlu, etkili, kutsal sayılan Karataş  getirilmiş tir. M.Ö.T.3. 
yüzyılda, Friglerin anatanr ı ças ı  Kibele'nin karata şı  Küçük Asya'dan 
Roma'ya getirilmi ş  ve kara ta ş  fetiş , Roma panteonunda, kutsal tap ınak-
ta özel, en yüksek bir mevkii alm ış tır. 6° Mahruti (KON İ ) ş eklinde bilinen 
Karata ş 'a önemli yer verilip benimsenmi ş tir. Hıristiyanlığ a kadar bu taş  
kültü devam etmiş , Hıristiyanlıkta dini ş ekil değ iş tirmiş sede gene 
kutsal ta ş lara inanç kald ırılamamış tır. 61  Bir taş tan tanr ı  olan Ju-
piter Lapis'in yan ında Romalı  ant içiyordu. Bu yemin merasimi, 
Jupiter Lapis yanı nda taş  atı larak yapı lıyordu. Bunun eski bir ta ş  
kültü olduğunu Prof. Chantepie belirt ınekte 62  ve taş a tâzimi ya put 
yahut tanr ılarla ilgili olarak görmekte ve öyle aç ıklamaktadır. Yunanlı -
larda da oldu ğu gibi mitolojide, insanın yahut de vlerin ta ş  veya kaya 
haline geçi ş ine, ta şı n hissetme, ağ lama v.b. insani bir s ıra davran ış -
larına değ inmektedir. Bilhassa gökta ş ları  saygı  görmekte, ziyaret 
edilmekteydi. Gök gürleten ilâh ın elinde tuttu ğu ş imş ekler ç ıkaran 
çekiç'te, kutsal ta ş lardan say ılarak presti ş  ediliyor ve uzun yahut bal- 

58 Eckart Peterich, Küçük Yunan Mitologyas ı , Türk. Çev.: Yakup Baydur, İ kinci Basım, 

Mf. V. Yayını , Ankara 1959, Sf. 156-. 

Prof. Dr. Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart, 1952. S. 348. 

Omphalos hakkında bilhassa: Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige, Elemente 

der Religionsgeschichte, Salzburg 1954, 81 inci fas ıl (Heiliger Stein, Qmphalos, Mitte der Welt) 

S. 265 — 268. 

59 Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige, Salzburg 1954, S. 266. 

60 Prof. Chantepie de le Saussay, Lehrbuch der Religionsgeschichte 4; Prof. Dr. Ludwi ğ  
Deubner, Die Römer: die Formen des Kultus, S. 465 — , Die Römer: Die Orieentalischen Re 

ligionen und das Ende. S. 500. 

61 Ord. Prof. Dr. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Heilige 

Steine, Biiume, Tiere, (Phiinomenologischer Teil) Freiburg 1887, Bd. 1. S. 60, 61. 

62 Yukardaki eser, Sf. 62. 
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ta ş eklindeki ta şlara, bilhassa sayg ı  ve tâzimde bulunulmaktayd ı . 
Gene Yunanlılarda olduğu gibi Romahlarda, S ınır taş ları  da çok saygı  
görüyor, tebcil ediliyor, fallus'tan yap ılan ta ş lar da ta ş  kültü ile ka-
rış arak tâzim görüyordu. 63  Prof.Dr.Ludwig Deubner, S ınırta şı  kül-

tünün Romahlarda çok önemli oldu ğuna, bayramlar ın sınır taş ları  
yanında yap ıldığı na, bunların birer feti ş  sayıldığı na(s ınır ta şı  feti ş i) 
iş aret ediyor. 64  Sınır taş ları  ile, sınırların tanrı sı  Terminus aras ında 
bir ba ğ lantı  kurulmu ş  ve Terminus'un oralarda bulundu ğuna inaml-
mış tır. Sınır taş ları  ziyaret ediliyor, bayramlar da merkezi bir mevki 
al ıyor, oralarda kurbanlar sunuluyordu. 

Ayrıca Romahlarda kutsal çakmak ta şı  inancını , tedavi mak-
sadiyle ta ş  kullanıldığı nı , taş la büyücülük yapıldığı nı  ve fala bakıl-
dığı m, bir kutsal ta şı n yardımiyle (yağmurtaşı ) yağmur beklenildi-
ğ ini de görmekteyiz." Romahlarda kutsal güne ş  ta şı  da yüksek bir 
mevkie sahipti. 66  

Günümüzdeki İ talya'da da halk inançlar ı  içinde u ğurluluk, u-
ğursuzluk, adaklar, ta ş , mezar, kutsal ziyaretgâhlar, ş ifâlı  ayazmalar 
v.b. taş  ve su kültü ile ilgili türlü davram ş  ve kalıntılar devam etmek-
tedir. 

Alman (Germen) dininde Ta ş : 

Almanlar'da ta ş  kültü daha fazla çe ş itlere sahiptir. Önce orada kaya 
veya taşı n kutsalla ş tı rıldığı na iş  âretten sonra, ta şı n ziyaret edildiğ ini, taş la 
cinsiyet aras ında bir ba ğ lantı  kurulduğunu görrnekteyiz. 67  Ayinlerde 
kutsal yerlerin merke zinde genellikle ta ş  rğı nlarmın, veya bir büyük ta ş -
ın mevki aldığı  ve çevresinde merasim yap ıldığı  anlaşı lıyor. 68  Almanlarda-
ki taş  kültü hakkında bilhassa Dokuz ciltlik (Handwörterbuch des 
Aberglaubens) de dikkate de ğ er bilgi sunulmaktad ır. Muhtelif ta ş  inançla-
rı : Hastal ık, ş ifa, için ta ş  taşı ndığı , suyunun yıkanıp, kaynatılıp içildikten 

63 Yukarda ad ı  geçen eser, Sf. 63 

64 Lehrbuch der Rel., Chantep.4 Tüb. 1925, Die Römer, von Prof. Dr. Ludwig Deubner, 

3. Die altrömischen Götter, bahsi. B. 2. S. 436, S. 442, 453 (Die Römer: DieFormen des Kultes). 

65 Yukarda ad ı  geçen kitap, Sf. 431, 432. Murat Uraz, Küçük Mitoloji: Yunan — Roma, 

C. 1. İ stanbul Nurgök Matbaas ı . 

66 Lehrbuch der Religionsgeschichte, Begründet,von Chantepie de le Saussay, 4, yol!. 

tiindig Neubearbeitete Auflage, Tübingen 1925. 1. Band.: Von Prof. Dr. Edward Lehmann, 

Erscheinungs und Ideen Welt der Religion, Götter und Gotteheit, S. 75. 

67 Lehrbuch der Religionsgeschichte, Chantepie4.., Von Prof. Dr. Wilhelm Grönbech, 

Die Germanen, Tübingen 1925, Bd. 2. S. 547, 568. 

68 Yukardaki eser, Sf. 570, 571. 
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başka, taşı n okş andığı , gömüldüğü, gizlendiğ i, büyüde, yeminde, ilençte, 
duada kullanı ldığı " ta ş  aracılığı yle hastal ık bulaş tırıldığı , çe şme ba-
şı nda, yoldaki ta ş ların önemli olduğu, Ş ifa niyetine baz ı  taş ların üze-
rinde yüründüğü, taşı n alınarak hasta vücut üzerinde üç defa d.ola ş -
tırıldığı , bu arada dua makam ında birş eyler mırıldanıldığı , çocuğun 

diş inin kolay çıkmas ı  için de ta ş la sıvazlandığı , kimin başı  ağ rı rsa 
bir taşla üç defa ba şı na vurulduğu, böylece bütün y ıl baş  ağ rı sından 

kurtulunduğu, aşk büyüsü için üstte ta ş  taşı ndığı ," iş e uğur getirmesi 
için de bir ta ş  alınarak sadakatle, Sonbahar gelinceye kadar saklan-
dığı ,71  gerek büyüde, gerek kar şı  büyü i ş leminde koruyucu olarak ta ş -
la ilgili alışı lmış  ş ekiller bulunduğu72  bilhassa Ş ilezya'da pek yayg ın 
olduğu bir taşı  yola atmak, üç ta şı  yola atmak, ko ş an bir kediye 3 ta ş  
atmak, veya kaçan bir tav ş anın arkas ından bir ta ş  atmak, ta ş lar atı -
lırken özel sözler söylemek", hayvan tedavisinde ta ş  kullanmak(3 
taş  v.b.), dereden ta ş  alıp-tekrar dereye atmak'', hubfıbatı , verimi 
art ırmak için taş  kullanmak," bereket temini , için meyve ağaçlarının 
dallarına ta ş  asmak, h ı rs ıza karşı  ta ş la güvenlik tedbiri büyüsü yap-
mak", kurttan, kar ısından kurtulmak için ta ş  kullanmak", baz ı  taş -
ların damdan düşmesinin uğursuzluk, felaket getirece ğ ine inanmak, 
taş larla talih, kısmet v.b. arama, fal i ş inde kullanma", ta ş ları  ziyaret, 
taş lara dair efsâneler, masallar anlatma 79, ve böylece eski Germen di-
ninde mevcuttur. Bunlar ın bugünki Alman, Avrupa halk inanc ına 
geçti ğ ine, sürüp gittiğ ine sonuç bölümünde de ğ ineceğiz. 

Keltler, Finler ve islâvla•'da Taş  Kültü: 

Prof. Dr. Mac Culloc, Kelt ler'de a ğacın(bilhassa me ş e), ormanlar ın, 
kaynakların ve ırmakların kutsallığı na iş aretten sonra, ta ş  kültü de 
bulunduğunu, taş la ilgili dikkate değer hikâyelerin anlat ıldığı nı , büyü 

69 Handwörterbuch Des Deutschen Aberglaubens, Herausgegeben unter Besonderer 

Mitwirkung von E. Hoffman — Krayer und Hanns Bachtold Staubli, Band VIII,Berlin und 

Leipzig 1936/1937, Prof. Dr. Karl Olbrichi'in S. 381. 

70 Aynı  kitap, Prof. Dr. Karl Olbrich, S. 382. 

71 Aynı  eser, Sf. 383. 

72 Ayın eser, Sf. 384, 385. 

73 Yukardaki eser, Sf. 385. 

74 Ayın eser, Sf. 385, 386. 

75 Yukardaki eser, Sf. 386, 387. 

76 Aynı  kitap, Sf. 387. 

77 Aynı  kitap, Sf. 387, 388. 

78 Aynı  eser, Prof. Dr. Karl Olbrich, Sf. 389. 

79 Aynı  eser, Prof. Dr. R. Hümererkopf, Sf. 391-. 
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iş inde kullanıldığı nı , Hıristiyanlığı n giriş iyle Keit dininin kaybolmakla 

beraber, onun tabiat kültünden, hayatlar ı nda fazlas ıyle etkisi kald ığı nı  
belirtiyor." Prof.Dr.A. Brückner'de onlar ın tabiat kuvvetlerine tapt ıkla-

rım, Is- lâv ve Litvanyahlarm su, kaynaklar, ırmaklar, ağaçla (Islâvlarda 

Me ş e; Litvanyal ılar da Ihlamur) a özel bir sayg ı  gösterdikleri, bütün 

bunların yanı  sıra taşlardan umutland ıkları , dilekte bulunduklar ı  
ve kayalar ı  Ş ifa yeri olarak tan ı dıkları  yahut onlara şükranda bulun-

duklarını , yalnız tanrıların, koruyucu ruhlarm, kaynaklar, a ğaçlar ve 

ta ş  larda oturduklar ı  anlatılmaktad ır." Finler'de de ta ş larla ilgili 

inançlar bulundu ğu, kötülüklere kar şı  güvenlik tedbiri olarak, ah ı r, 
samanlık, avlu ve mutbahlara ta ş ların gömüldükleri biliniyor." 

Burada ancak pek k ısa olarak birkaç örnek saymakla yetindi-

ğ imiz inançlar, H ıristiyanl ık dini içinde de, k ısmen dini bir kisveye 

bürünerek bugün de yer alm ış tı r. 

Ç) İ lkel Toplumlarda Taş la Ilgili Inançlar: 

İ lkel topluluk kavra.m ımn açıklanmasındaki çetinliğ i biliyoruz. 

Bu ilkel'in ölçüsünü tâyin güçlü ğü aş ikâr olmakla beraber, basit tek- 

niğ e sahip, küçük topluluklar halinde ya ş ayan, yüksek kültürlerle 

fazla temas edememi ş , toplumsal düzenleri fazla geli şmemi ş , kitabi 

dinler yerine, yaz ı sız, kitaps ı z dinlere" ba ğ lı  kimseleri kasdediyoruz. 

Gelişmiş  toplumların tabiat ı  uzvi veya gayri uzvi, , canl ı  veya 

cans ız olarak ay ı rmalarma kar şı , ilkel toplumların ayrı  düşüncede 

oldukları , tabiat ı  tamamen canl ı  olarak gördükleri ve kullan ı labilen, 
i ş e yarayan ve kullan ılamayan, iş e yaram ıyan ş eyler olarak ay ırdık- 

ları , yaln ı z bitki ve hayvanlardan de ğ il, hareket eden, geli ş en, kudret 
ve kuvvet sahibi olan ş eylerden de faydalanma gayreti görülüyor. 
Balta ve okun rastlay ıp öldürmesi sonucundan o âletlerin canl ılığı na 
inanıyorlar. Bu itibarla e şyalar, cisimler do ğ rudan do ğ ruya büyüye kar şı  
(kar şı  büyü) kullanılabilir. Bundan dolayı  eşyalar, cisimler aras ında ta ş  
özellikle bir mevki al ı r. O, ebedi bir hayata, ebedi bir kudret ve kuvvete 

sahip olarak görülür. Vurucu ve öldürücü bir kuvvet olarak anla şı lır. 84  

80 Lehrbuch der Religionsgeschichte 4, Tübingen 1925, 2. Bd. Die Kelten, von Dr. J. A. 

Mac Culloch, Naturdienst (bahsi). 

81 Aynı  eser. Slaven und Litauer, von Prof. Dr. A. Brückner, 2. B. S. 520. 

82 Aynı  eser, C. 2. Sf. 535. 

83 Die Religionen in der G. und Gegenwart, Tübingen 1960, B. 4. W. E. Mühlmann, S. 

1365 — 1368. 

84 Lehrbuch der Religionsgeschichte 4, Tübingen 1925, Erscheinungs — und Ideenwelt 

der Religion, von Prof. Dr. Lehmann (Lund), B. I. S. 29. (Natur und Geister) bahsi. 
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"Merkezi Avusturalya"da Çuringa denilen bir ta ş  yahut bir tahta parça-

sının, onun hayat ıyle ve talihiyle bağ lı  olduğu inanc ı  vardır." Ilkel 

insan, onun içinde esrarengiz bir kudret ve kuvvetin varoldu ğuna 

inanıyor. Bunun üzerinde ilerde biraz daha duraca ğı z. 

İ lkel inançlarda baz ı  ta ş lar kurban takdiminde özel bir kutsal 

mevki alıyor." İ lkel inançlarda dünyan ın yarat ı lışı  ve insanın men-

ş ei meselesinde de ta ş  inanc ının rolünü görüyoruz. Örnek olarak, 

Kı zıl derililerde bunun totemistik bir bünye içinde, insan ın taş  ve a-

ğ açlardan v.b. zuhur etti ğ ine dair bir inanç vard ır. Bu zihniyet daha 

yüksek mitolojilerde bile görülmektedir." 

Codrinkton, Polinezya ve Malenezya da ilkel toplumlar ın (mana) 

inançlarından bahsederken, bu mana'n ın tabiat üstü, insan ın miitad 

iş leri dahil herş eye etkisi olan sevkedici kuvvet olarak görüldü ğünü 

önemle belirtiyor. Pek tabii insanlar bu ş ekilde inan ınca, bu kuvvete 

sahip olmak, büyü i ş leminde ondan faydalanmak istiyor. Bu mak-

satla ta şı  türlü iş lerde(bereket), bolluk getirmesi için ( ş eklen elveriş -

li) bir ta şı , bol mahsul elde etmek üzere, mesela verimli bir a ğ ac ın 

yanında bulup al ıyor, götürüp bahçede ba şka bir ağac ın verimini ar-

tırmak üzere, onun yan ına gömüyor.(The Melanesians, S.119)Ta şı n 

içinde bir kuvvet kayna ğı , bir ruh, bir mana oldu ğuna inanıyor. Bu 

onun animistik inanc ına da uyuyor." Afrika'da mana inanc ının daha 

az görüldü ğünü ve onun yerini daha çok kuvvetli bir animizm'in al-

dığı nı  belirten Prof.Dr. Bernhard Ankermann, Madagaskar ve Mala-

ya'da mana kavram ının değ iş ik bir ifade ald ığı nı -hasina- bu kudret, 

bu kuvvetin, herhangi bir insandan ziyade bilhasssa hükümdarlann 

içinde bulunduğunu söylüyor. Ayrı ca hayvan ve a ğaçlarda da bulun-

duğunu, putlarda ve ta ş larda da-hasina-oldu ğunu anlatmaktad ır. 89 

 Güney doğu Avusturalya'da, muhtelif ın.aksatla(hastal ık v.b.) büyü 

iş lerinde ufak taş lar kullanılmakta," onlar ı n kuvvetinden, bunların 

cevherinden faydalan ılmak istenilmektedir." 

85 Aynı  eser, I. Cilt. Sf. 45. 

86 Aynı  eser, I. Cilt, Sf. 95. Prof. Dr. Edward Lehmann, Der Kultus, bahsi. 

87 Aynı  eser, I. C. Sf. 112. 

88 Prof. Dr. Bernhard Ankermann, Machtvorstellung und Magie (Lehrbuch der Rel.) 

bahsi. C. I. Sf. 147, 148. 

89 Aynı  kitap, C. I. Sf. 149. 

90 Lehrbuch der Religionsgesch.4, Machtvorstellung und Magie, bahsini muhtelif kay 

naklara dayanarak yeniden i ş leyen: Prof. Dr. Berhard Ankermann, B. I. S. 155. Kaynaklar ın-

dan: (H. Schinz, Deutsch — Südwest — Afrika, S. 314) 

91 Aynı  eser, Prof. Dr Bernhard Ankermann, Kult und Priestertum (bahsi) B. I. S. 183. 
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Ilkel insanların dünya hakk ındaki tasavvurlarının mitolojik ve 
majik 92  olduğu belirdiğ ine göre, birtakım kuvvetlerden, araçlardan 
faydalanılmağa çalışı lacağı  tabiidir. Asl ında büyüye elveri ş li olan 
bu varlıklar hakkında da birtak ı m Mytuslar, efsaneler vard ır. 93  Böy-
lece bir ta ş  ta büyük bir büyü gücüne sahip olabiliyor. 94  Günümüz-

deki medeni toplumlar da baz ı  ş eylerin u ğur getirmesi için üzerlerinde 
taşı dıkları (aranılan 4 yaprakl ı  yonca; türlü feti ş ler) evde bulundur-
dukları  gibi, ilkel toplumlarda da, bir ş ahı s "Bir ta şı , bir sopayı , bir 
bitkiyi, çok büyük de ğ eri olan bir muskaymış  gibi alıp saklar. Ameri-
kanın kuzeyindeki Düzova K ı zılderilileri babalarından kalma çak-
mak taşı ndan yap ılmış  silahlar ı  oldukları  gibi kabul ederler, ama buna 
karşı lık yumuş akça fosillerden ba ş ka birş ey olmayan "Buffalo Ta ş -
ları "na büyük güven besler. 95  Böylece ilkel topluluklarda, u ğur getiren 

ş eyler aras ında bir taş  ta bulunabiliyor. Hatta medeni say ılan toplum-
larda dahi görülmektedir. 

İ lkel kültüre sahip halklarda her ş eyi canl ı  bir varlık olarak tanı -

mak, bazılarında kuvvetli, bol, etkili mana bulundu ğu inancını !' 
gerçek bir olgu oldu ğuna dinler tarihi ara ş tı rı cı larının çoğu inanmak-
tadırlar. Afrika'da yaş amakta olan Ewe'ler, ilahi bir varl ık ile, ma-
na'ya sahip bir nesne aras ında tro adl ı  bir varlık tanımaktadırlar. Bu 
tro mukaddestir. Bir ta ş ta kuvvetini göstererek bir tro olabiliyor. 

Bir tro mertebesini alabiliyor. " İ lkel toplumlar ın dini inançla-
rında acaip ş ekilli bir taşta bir kudretin bulundu ğuna, onun ma-
naya sahip oldu ğuna inanıldığı nı  söylemi ş tik. Bundan ba ş ka, 
ilkel toplumlarda bir ta şı n çok fazla mana ile dolu say ı lması  yü-

zünden "hususi dini ibâdet mevzuu" bile yap ılmakta, bunlar bir 
fetiş  olarak kullanılmaktadır. (Charles de Brosse,de Culte des Dieux 
fetiches). Buna-feti ş  tipine- örnek olarak gösterilen, bilhassa ince bir 
taş tan yap ılan (bazen belirli bir a ğ açtan biraz hilal ş eklindeki) Metin 
üstüne resimler ve semboller çiziliyor. Avusturalya'da yap ılan ve çu-
runga adı  verilen ta şı n üstüne kutsal resimlerin ve sembollerin ya- 

92 Prof. Dr. Alfred Lehmann, Abergalube und Zauberei — von den ültesten Zeiten an bis 

in die Gegenwart 3, Stuttgart 1925, I — 53. 

93 Ad. E. Jenden, Mythe, Mensch und Umwelt, Bamberg 1950, (Muhtelif tan ınmış  bil 

ginler tarafından yazı lmış  makalelerden ibaret) 

Wilfried Nölle, Wölk erkundliches Lexikon, München 1959, S. 54, 55, 94, 95. 

Dr. Herbert Tischner, Völkerkunde, Frankfurt/Am Main 1959, 

94 Lehrbuch4, Prof. Dr. Lehmann (Mythus) bahsi. C. I. S. 188. 

95 İ lkel Topluluklarda Uğur Getiren Ş eyler; Derleyen: Adli Moralı , Akş am, 7 Ocak 1959. 

96 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Islâm D ışı nda Dinler. 
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pı lmas ıyle onun değerinin çok fazla artt ığı na(artt ırıldığı na)inamhyor. 

Çurunga uzun bir ipe ba ğ lanarak ba ş  üzerinden döndürülüyor. Bu 

dönü ş  esnas ı nda acaip bir ses ç ıkarışı , ayrıca etkisini yükseltiyor. 

Avuturalya yerlilerinin bu kutsal çurungalar ı , bilhassa kad ınlara ve 

çocuklara gösterilmek istenilmemekte, onlardan gizlenmektedir. Avus-

turalya yerlilerine göre bu çurungalar, çok önemli kuvvetler zürriyet 

temin eden, meyveleri büyüten bir kudret ta şı maktad ır. Bunun ta-

rihçesini ilk insanlara kadar ç ıkardıkları  gibi, ilahi varl ıkların, bunun 

yap ılmas ını  insanlara ö ğ rettiklerine inan ıLm.akta, âdeta çurunga dinin 

merkezi halinde tutulmaktad ır. 97  

Böylece kendine mahsus bir kudreti oldu ğuna inanılan acaip 

ş ekilli taş ta mananın belirdiğ i 98  ve çok zaman da feti ş  olarak kulla-

nı ldığı  99  bilinen ta ş lar pek de ğerli tutuluyor. Keza animizim inanc ı nda 

ölümden sonra ruhlar ın ikamet etti ğ ine inanılan muhtelif yerlerden 

birisi de ta ş t ır.Bir ruh, ta ş ta yerle ş ip oturduğuna göre, ta şı n nas ıl bir 

kıymet taşı yaca ğı  anlaşı labilir. '°° 

Afrika'da Togo'da tanr ılar, atalar ve ölüler ad ına tertiplenen ve 

eylül ayında kutlanan y ı lın büyük bayram ına "Yeke-Ekpe" denir. 

Bu bayramdan otuz gün önce, gömme törenlerinde bile tam-tam çal-

mak yasakt ı r. Akra'dan bütün Alt ın Sahili'ne yayılan bir âdete göre, 

insanlara o yı l içinde olup biten ba ş lıca olayları  bildirecek olan "es- 

rarengiz ta ş " ormanda bulmadan önce, büyük feti ş çi bayram ta-

rihini açıklayamaz.', lot 

Frans ız Etnologu J.A. Merenhout taraf ından derlenmi ş  olanPa-

sifik adalarındaki yerlilerin efsâne ve adetlerinden dünyan ın yarat ı -

lışı  ile ilgili efsânede, tanr ılarm üstünde tek tanr ı  olarak en yüce kuv-

vete sahip, dünyaya hâkim Tangaroa görülüyor. Dünyan ın yaratılı -

şı nda:"...Dağ lar, taşlar Tangaroa" "Büyük ve kutsal evreni o yaratt ı , 

onu o harekete geçirdi. Siz da ğ lar, taş lar, siz kumlar, bu dünyay ı  ya-

pacak olan sizler haydi gelin" denilmektedir. 102  Gene Kuzey Amerika-

da yaş ayan Omaha K ızı lderililerinin yarat ı lış  mitolojilerinde"... Bir-

den suların içinden büyük bir kaya yükseldi. Kaya parçalan ıp içinden 

97 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, islâm D ışı nda Dinler (iptidat Dinler) bahsi. 

98 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 9. 

99 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Die Religionen der Erde, Wisbaden 1951, Sf. 7. 

100 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 12. 

101 Ilkel Efsaneler, Derleyen: Adli Moralı , İ stanbul 1961, Sf. 10. 

102 Yukardaki kitap, Sf. 28, 29. 
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alevler ç ıktı , sular da bulut olup havaya yükseldiler..v.b....""' ş ek- 
linde kayanın dünyan ın kurulu ş undaki yerine i ş aret edil ınektedir. 

Gröylând Eskimolar ının efsane ve masallar ını  inceleyen seyyah 
Jean Malavrie(Jean Malavrie: Les derniers rois de Thule Plon.) da, 
Anxoretek adl ı  bir kad ının sonunda nas ıl taş (kaya) oldu ğunu anlat-
maktad ır. Zâten ta ş  olmak, kaya olmak hemen birçok halk masal-
larına, efsânelere girmi ş tir.Bu ilkel toplumlara mahsus de ğ ildir."' Il-
kel denilen toplumlarda kutsal ta ş  inanc ı , ta ş ları  uğur ve büyü arac ı  
olarak kullanmak, onda daima bir kudret, kuvvet, esrarengiz bir hal 
tasavvur etmek, birbirinden uzak mesafelerde, birbiriyle temas ı  ol-
madığı  ileri sürülebilecek yerlerde bu türlü itikad ın varlığı  dikkati 
çekecek kadar fazlad ır. Onlar feti ş  olarak, büyü olarak kullan ılmakta, 
uğur, tâlih getirmek için saklanmakta veya ta şı nmaktadır. Bilhassa 
büyücülükte ta ş  özel bir role sahip olmu ş tur."' 

Seyyahların, Vietnamın dağ lık bölgelerinde beyaz insan görmemi ş  
kabilelerin Kaya a hakkında verdikleri bilgi dikkati çekici olmu ş tur. 
"Kayaların Bile Ruhu Vard ı" baş lığı  alt ında"Bu kabile mensuplar ı , 
her ş eyin; kayalar ın, ağaçların ruhu olduğuna inamyorlardı .Mesela 
bir kayanın gölgesini çiğnerseniz, onun ruhunu kızdırmış  oluyordunuz. 
Bir defas ında böyle kızan bir KAYA için gene güney da ğ lık bölge-
sindeki "K o ho" köyünde ruhlardan af dilemek ve onlarla sulh yapmak 
için tam 42 tane manday ı  kurban etmi ş ler."'" deniliyor. Gene Kongo'da 
dolaşan bir yazar, pazar yerinde çe ş itli taş  parçalarının satıldığı nı , 
bunların büyü iş inde kullanıldığı nı  bildiriyor."' 

D) Günümüzde Yaşayan Dinler'de Taş la ilgili inançlar: 

Hintlilerin dininde (Hinduizim v.b.) ve halk aras ında, taş ların 
içine(Kezâ da ğlar, bitkiler, ağaçlar, ırmaklar, göller, hayvanlara) ta-
biat üstü bir kuvvetin yerle ş tiğ ine inanılmakta olup ,108 taş lar, genel- 

103 Aynı  kitap, Sf. 24, 25. 

104 Aynı  kitap, Sf. 56. 

105 Carl Meinhof, Afrikanische Religionen, Berlin 1912, S. 45 — 58. 

Konrad Thedor Preuss, Die Eingaborenen Amerikas, Tübingen 1926 (K ı zı lderililer ve 

Eskimo din ve inançlar ında büyücülük, ş amanhk bahisleri): 

Der Schamanismus S. II — 22; Zauberformeln, 22 — 28. 

106 Gökş in Sipahioğ lu, Vietnamdan geliyorum, Hürriyet, 10 Eylül 1963. 

107 Ş emsa Ye ğ in, Kongo'da Bir Türk K ı zı , Hürriyet, 23 Ş ubat 1964. Esrarh Afrika, Der 

leyen: Hamdi Varoğ lu, Cumhuriyet 22 A ğustos 1956. 

108 Lehrbuch der Religionsgeschichte 4, Von Chantepie De la Saussaye, (temel al ınarak 

tamamen yenile ş tirilmi ş  ve uzmanlar tarafından yaz ı lmış  bas ım), Prof. Dr. Sten Konow, Die 

Inder, Tübingen 1925, B. 2. S. 140. 
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likle, fal, ş ifâ, bolluk, bereket, zürriyet, verim temini(Fallus tipli), bü-
yü, uğur, niyet, dilek maksad ıyle kullanılmakta, baz ı  taş lar özel bir 
saygı , tâzim görmekte, 1 °9  ziyaret edilmekte veya ilâh yan ına bı rakı l-
maktadır. Anlat ılan Çint em ani olay ı  da taş  inanc ının köklerine 
dair örneklerden birisidir:Aziz hayati süren, mal ını , mülkünü fakirlere 
dağı tan kıral Indrabhuti, uzun bir yolculu ğa çıkarak, uzak denizler 
geçer, hazineler adas ında "bütün niyetleri yerine getiren cevheri, Çin-

temani taşı nı  alıp getirmi ş ti.""° Bu Çintemani tekni ğ i önemli olmuş - 
tur." 

"...evlerde çok defa Vi ş nu'nun veya Ş iva'nın sembolleri olan mu-
kaddes ta ş lar muhafaza edihnektedir." 2  "Taş  gibi sağ lam ol!" 1 " sö-
züyle, ta şı n sertlik ve sabitli ğ i dikkati çekiyor. Çok eskiden beri taşı n 

şekli ve rengi bu sayg ıcla baş  rolü oynuyor. 

Be ş  ev idol'ü de be ş  taş la temsil ediliyor. Ş iva, Linga ş eklinde be-
yaz taş ; Vi ş nu, siyah- Salagraına- amonit; Durga, (Parvati: madeni); 
Ganesa(K ırmı zı  taş ) ve Sûrya (Çakmak ta şı -esas maddesini silisyum 
teşkil eden ta şlar) yahut billûr (kristal) sayg ı  görüyur. ıı 4 

K ısaca belirtti ğ imiz gibi, cinsiyet uzvu ş eklindeki taş lar bilhassa 
bununla ilgili mezhepte ra ğbettedir. 

Hindistan'da Ta ş  K ültü kelimenin tam anlam ıyle eskiden de 
günümüzde de meveuttur. 1 " 

Buddizm'in kendi bünyesinden ziyade, Budda'y ı  kutsallaş tıran, 
ilâhlaş tıranlar onun kayalara ç ıkmış  ayak izlerine, sayg ı  ve tâzim de 
bulunuyorlar. 

Çin dinlerinde de ta ş , muska, büyü ve u ğur için kullanılmaktad ır. 
Nefrit ta şı , Jade taşı  Çin de geni ş  etki yapm ış tır.Bu taş  üzerinde ü-
çüncü bölümde etrafl ıca duraca ğı z. 

109 Yukardaki eser. Prof. Dr. Sten Konow, Kabir und Nanak, bahsi, B. 2. S. 169. 

110 L. Ligeti, Bilinmeyen İç — Asya, Macar. Çevir.: Sadrettin Karatay, Ankara Univ. Dil 

ve Tarih — Co ğ rafya Fak. Yay. İ stanbul 1946, Pulhan Matbaas ı , Sf. 282. 

111 Çintemani tekni ğ i, ikisi üstte biri altta üçlü yuvarlak (Timur'un mühürü, bayra ğı  için-

deki 3 yuvarlak ş ekil) şeklindeki motife deniliyor. 

112 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, İ slâm D ışı nda ki Dinler; Hind Dini Bahsi. Dinler Ta-

rihine Giri ş . 

113 Jan Gonda, Die Religionen Indiens, Stuttgart 1960. S. 34. 

114 Yukardaki eser. Sf. 321. 

115 W. Kirfel, Vom Steinkult in Indien (Studien zur Geschichte und Kultur des nahen 

und fernen Osten, in Festschrift. P. Kahle zum 60. Geb.) in Festschrift. Leiden 1935, S. 163 f. f. 
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Lao— tsu, kendi fikirlerini hakikaten anlay ıp koruyanlar]. "elbise-
lerinde Ye ş im taşan ta şı yanlar"a benzetmi ş tir. "Beni bilenler azd ı r. 
Beni örnek olarak alanlar daima hürmete lay ık olurlar. Böylece büyük 
adamlar, Ye ş im taşan kıldan giydikleri elbiseleri içinde ta şı rlar. „116 

Sihri bir taş  olan yada, feti ş  olarak benimsenen Ye ş im taşı  önemli ola-
rak belirmektedir. 

Japonlarda da baz ı  ta ş lara özel bir sayg ı  görülmektedir. Ş into-
izm'de, ta ş  (bazen 3 ta ş ) ilahi bir kaynağa bağ lantı  kurularak özel 
bir tazimde bulunulmaktad ır. Çok önceleri mana yüklü görülen ta ş , 

daha sonra ilahi bir münasebet ile benimsenmi ş tir. Büyük kayalar, 
tanrının ilahi aracı  olarak görülmü ş tür. Ta ş la ilgili masal ve efsâneler, 
mitler Japon inanc ında da vard ır.'” 

Japon buddizminde de ta ş  kutsal bir önem kazanm ış tır. Canl ı  
her varlık, insan hayvan gibi, ta ş lar ve yeryüzü de t ıpkı  onlar gibi 
görülerek, Buddalığı n bir değ işme ve gelişmesi ş eklinde dü ş ünülüyor. 
Böylece bir panteistik realizim içinde ta ş  manevi bir önem kazam-
yor.118 Zâten, Ş into aynı  zamanda bir feti ş tir. Bu sembol ta ş  olursa 
muhtelif eşya ş eklinde kullanı lıyor, büyü, sihir i ş inde araç k ı lımyor." 9  

Japon halk inanc ında, Fallus kültü ile ilgili adetler ve büyü ta ş -
ları  görülmektedir.u° 

Yahudilikte Ta ş  İnanct : 

Ş imdi sem.avi, ilahi bir kaynağa bağ lanmış  olan dinlerden Mu-
sea dinin (Yahudilik) deki ta ş la ilgili inançlar üzerinde durma ğ a çalı -

ş acağı z. 

Sami kavimler aras ında bir taş  kültü olduğu, bunun köklerinin 
ta taş  ça ğı na kadar uzand ığı , taş lara, dağ lara, ırmaklara, kaynaklara, 

ağaçlara -tabiat üstü güçlere- tâzim de bulunuldu ğu gibi, bilhassa 

116 Lao — Tzu, Taoizm (Tao Te Ching), Türk. Çev.: Dr. Muhaddere Nabi üzerdim, Ankara 

1946, Milli Eğ . Bak. Sf. 39. 

117 Lehrbuch der Religionsgeschichte 4, Prof. Dr. K. Folorenz, Die Götterwelt, B. I. S. 295. 

118 Aynı  kaynak. Prof. Dr. K. Florenz, Shintai "Gottesleib" bahsi, C. I. Sf. 308, 309.ve 

Die Nichiren — shu, bahsi. Sf. 407. 

119 Yukardaki kaynak. Sf. 300. 

120 Yukardaki kaynak. Sf. 294, 295. Y. Deguch ı , On The Traces of Stones Worship in Ja-

pan. (Journal of the Anthropological, Society of Tokyo, Bd. 24, Nr. 271 Okt. 1908. (Jimmu 

gaku — Gasshi, 1908, Japonca) kaynak ancak ikinci elden zikredilmi ş tir. 
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çeş itli ta ş lara kar şı  bir ilgi bir inanç da oldu ğu bilinmektedir. Fenike, 
Suriye,"' ve Filistin çevresinde, hattâ Yunanl ılara kadar birçok yer-
lere ve ki ş ilere, muhtelif de ğ inmeler sonucu, ta ş  kültüne bağ lı  etkiler 

olmuş tur.° 22  Sami halklar ın, büyü, tılsun, uğur maksad ıyle, göğüslerde 

bir ziynet e şyası  gibi ta ş lar tasmalar', ondan mutluluk, tabii, hasta-
lığ a kar şı  korunma gibi inançlarla bir muska halinde faydalanmaya 
çalış maları  dikkati çekiyor. 123  1916 yılında Prof. Dr. Carl Clemen,Die 
Reste der Primitiv'en Religion in liltesten Christentum adl ı  eserinde, 
Sami kavimlerde ta ş  kültü oldu ğunu belgelerle ortaya koyuyor. Prof. 
Dr.Carl Clemen, ilmi objektiflikle ve zam.amna kadar gelmi ş  kaynak-

lara dayanan-Frazer v.b.-, Israillilerin türlü ta ş lara tap ındıldarım, 

onları  tamamen kutsal tan ıdıklarını  belirtiyor. Ta ş  feti ş i olduğu, ilkel 
putlar durumunda bulundu ğu, göktaş larına da tâzim edildiği, tılsun, 

muska olarak kullanıldığı  bilinmektedir, diyor. 124  Eski Ahit (Tanah) 
ta geçen ta ş la ilgili cümlelerin, tamamen birer ta ş  kültü olduğunu 

teyit eden ve Israilliler de, ta ş a saygı  ve tâzimi hakkında etrafh ve ö-
nemli bir inceleme yapm ış  ve bir broş ürle (Steinverehrung bei den 
Israeliten) ilim alemine sunmu ş  olan Georg Beer, Filistin, İ srail bölge-
sinde ta ş la ilgiyi çok önceki tarihlere (Musa'dan Önceye), eski Arap 
inançlarına kadar götürüyor ve bütün çevrede ta ş  kültü olduğunu 

belirtiyor. Bu çevredeki, ta ş  kültünün çe ş itlerine örnekler veriyor, 
taş ları  da tasnif ediyor: 1- Hakiki ibâdet ta ş ları  (ibadetle ilgili ta ş -
lar); 2- Kö ş e ve temel ta ş lar; 3- Kap ı  Taş ları  (Kale v.b.); 4- S ınır taş -
ları ; 5- Mezar ta ş ları ; 6- Fallus ta ş ları ; 7- Zafer ta şları  (kutsalla ş an 
taş  anı tlar) bulunduğunu söylüyor. Geoeg Beer, muhtelif ta ş lar ve mev-
kileri hakkında da bu risâlesinde, baz ı  örneklerle bilgi veriyor. Burada 
eski İ srail deki dinlerden kalan bereketlilik, verimlilik ta ş larının da, 
fallüs kültü ta ş larının yanı  sıra bulunduğu görülmektedir.425  Bu bro-
ş üründe İ sraillileri fallus kültünü tan ıdıklarını , benimsediklerini ve 
Araplarda ve muhtemelen Babilonya'da da bulundu ğunu ve bereket, 

121 Prof. Dr. B. Landsberger, Ras ş amra'da bulunan çivi yazı sı  vesikalarımn Kültür tarihi 

bakımından önemi, Dil. Tar. — Co ğ . Fak. Dergisi, Sa — I — 1942, Sf. 85 — 90. 

122 Lehrbuch der Religionsgeschichte,4. B. I. S. 627. 

R ıza Çavdarl ı , İ lk Türkler, Akyıldız Yay., İst. 1938, Sf. 42. 

123 Lehrbuch der Religionsgeschichte;4. Dr. Friedrich Jeremias, Semitisiche Völker in 

Vorderasien, B. I. S. 573, 617, 618, 644. 

124 Prof. Dr. Carl Clemen, Die Reste der primitiven Religion im ültesten Christentum, 

Giessen 1916, S. 39, 40, 41, 42. (I. Der religiöse Glaube. I. Fetische) bölümü. 

125 Georg Bee, Steinverehrung bei den Israeliten, Ein Beitrag zur semitischen und allge 

meinen Religionsgeschichte, Berlin und Leipzig 1921, S. 6, 7-. 
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verimlilik dolay ı sıyle, ona benzer ş ekillerin saygı  gördüğünü ileri sü-
rüyor.' 26  

Samilerde genel olarak ta ş  kültünün özel bir rolü ve yeri oldu ğu 
görüldükten sonra, Dinler Tarihçileri ve Din Fenomenoloji bilgin-
lerinin birçok örnekler aras ında ilk örnek olarak Jakub' (Yakub ve 
Bethel) la ilgili olay ı  zikrettiklerini kaydetmeliyiz.'" Yakup'un ba şı nın 
altına bir ta ş  koyup uyuduktan ve bu haliyle Tanr ı yı  rüyas ında gör-
mesi dolayısıyle uyandıktan sonra, buras ını  Allah ın evi ve gök'ün 
kap ı s ı  bilmesi ve ba şı nın altına koyduğu ta şı  da kutsal bir ta ş  bilerek, 
bir taş  direk ş eklinde dikip üzerine zeytin ya ğı  dökmesi ve buraya 
Beyt-el demesi (Elohim evi) ,128 çok dikkati çekicidir. Bunun Kitab- ı  
Mukaddes'te mükerreren yer al ışı 129  taş  kültünün İ srail'de ve yahudi-
ler aras ında bulunu şunun en önemli delillerinden birisidir. Yukardaki 
Tekvin (Bere ş it)in 28 inci babındaki örnekten ba ş ka Tekvin'in 31. 
bab ında, Laban'la Yakup'un andla şı rlarken, aralar ına tanık olarak bir 
taş  alıp dikmeleri üzerinde durulmay ı  gerektiriyor: "Ve ş imdi gel, ben 
ve sen andedelim; ve seninle benim aram ı zda ş ahit olsun. Ve Yakup 
bir taş  alıp onu direk olarak dikti. Ve Yakup karde ş lerine: Taş  topla-
yın, dedi; ve ta ş lar alıp bir yığı n yaptılar, ve orada, yığı nın yanında 

126 Georg Beer, Steinverehrung bei den Israeliten, Berlin und Leipzig 1921, 77. Notta bu 
görüş leri müslüman mezar ta ş larmda baş ta bir sar ık şeklinden, fallus kültüne kadar ula ş tırmak 

üzere bir iddia da bile bulunuyor. 77. Notun dayand ığı  kaynak, (R. Thomsen, Kompendium 

der paliistinischen Altertumskunde, Tübingen 1913, 22 - 23.) dir. 
127 Prof. Dr. Carl Clemen ve Georg Beer, den ba şka birkaç örnek sunaca ğı z: 

Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige, Salzburg 1954. S. 260- (Meteor und Bethel) bahsi. 
X G. Van der Leew, Phiinomenologie der Religion, Tübingen 1956, S. 39. 
-X Prof. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religionen, Stuttgart 1961, 

S. 34 - 36. 
X Prof. Dr Hans - Joachim Schoeps, Religionen, Wesen und Gcschichte, Gütersloh 

1961. S. 21, 22. 

X Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Die Religionen der Erde, Wixsbaden 1951, S. 64 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 103, 104. 

128 Kitab ı  Mukaddes (Eski ve Yeni Ahit), İ stanbul 1958, Tekvin (Bere ş it) Bab 28; 18-22. 
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129 Tekvin (Bere şit) 28; 18 - 22 ve Tekvin (Bere ş it) 35; 14 - 15. 



yemek yediler. Ve Laban onun ad ını  Yegar Sahaduta (aramca: Ş e-
hadet ta şı ) koydu. Ve Laban dedi: Bu y ığı n bugün seninle benim ara-
mı zda ş ahittir.""° 

• 
Asil madenler, k ıymetli taşlar hakkında ç ıkış  (Ş emot) kitab ında 

verilen bilgi, ta ş ların fetiş , tılsım anlamında kullanılışı na örnek oluyor. 

"Ve onun içine ta ş  yuvalar', dört s ıra ta ş  koyacaks ın; bir s ıra, kırmı zı  
akik, sarı  yakut, ve zümrüt, birinci s ıra; ve ikinci s ıra, kı zıl yakut, 

safir, ve beyaz akik; ve üçüncü s ıra, gök yakut, Süleyman ta şı , ve mor 

yakut; ve dördüncü s ıra, gök zümrüt, ve akik, ve ye ş im olacak; onlar 

altın yuvalarına ka.kılacak. Ve ta ş lar İ srail oğullarının adlarına göre, adla-
ra göre on iki olacak, on iki s ıpt için her birinin ad ına göre mühür oymas ı  
gibi olacak.""' "Sen Aden de, Allah ın bahçesinde, idin; san yakut, kı r-
mı zı  akik, ve beyaz akik, gök zümrüt, akik, ye şim, safir, kı zıl yakut, 

zümrüt ta ş ları  ile, bütün de ğerli ta şlarla, ve alt ınla kaplanmış tı n ; 

teflerinin ve zurnalar ımn iş çiliğ i sende idi; Yarat ıldığı n gün hazırlan-

mış tilar.'" 32  Gene Kitab ı  Mukaddeste Hakimler kitab ında kutsallaş an 

kaya hikâyesini görüyoruz.'" Hakimler kitab ında tekrar Tanr ıya bir 

takdime münasebetiyle kayan ın kutsallaş tığı  görülüyor. 134  Gene, Ki-

tabi Mukaddes'in 1. K ırallar kitab ımn 1. Mb" da ta ş  kültüne iş aret 

ediyor.'" Kitab ı  Mukaddes'te çe ş itli, kutsal ta ş  ş ekillerine gösterile-

bilecek örneklerden birisi de (yard ım taşı ) dır: "Ve Israilliler Mitspa'dan 

çıkıp Filistileri kovaladılar, ve Bey-kar alt ına varıncaya kadar onla-
rı  vurdular. 

Ve Samuel bir ta ş   alıp Mitspa ile Ş en aras ına dikti, ve onun a-
dım Even (Yahudiler, Even azer diyorlar) (Yard ım ta şı ) koyup: Rab 
bize buraya kadar yard ım etti, dedi. 136  Gene 1. Samuel'in 14. babımn 
33. cümlesinde büyük bir ta şı n kutsallaş tınhp, orada kurbanlar ke-
silmesi, oraya mezbah yap ılması  (Saul'ün ilk yapt ığı  mezbah) olay ını  
görüyorruz. Örnekleri pek fazla ço ğaltmak mümkündür. Kitab ı  Mu-
kaddesin, H ıristiyanlarca da benimsenen ve kiliselerde okunan Me-
zamirlerden ta ş , kaya ile ilgili inançlar ı  burada ele alm ıyacağı z. Dan-
yel kitab ının 2. bab ımn (31-35.) cümlelerine kadar süren paragraf 
örnek olarak sunulmağı  gerektiriyor:" Sen, ey k ıral, gördün, ve i ş te 
büyük bir heykel. Büyük, ve çok parlak olan bu heykel senin önünde 

130 Tekvin Bereş it) 31; 44 — 48. 
131 Çıkış  (Ş emot) 28; 17 V. b. 
132 Kitab ı  Mukaddes (Tanah), Hezekiel Bab 28; 13. 
133 Kitab ı  Mukaddes, Hâkimler Bab 6; 19 ve devam ı . 
134 Kitab ı  Mukaddes, Hakimler Bab 13; 17 ve devamı : 
135 Kitab ı  Mukaddes (Tanah), Birinci K ırallar Bab 1; 9. Keza: II. Samuel Bab 20; 8, 9. 
136 Kitab ı  Mukaddes I. Samuel, Bab 7; 11 — 12. 

Georg Beer, bunu yard ım ta şı  olarak, Prof. Dr. Friedrich Heiler, zafer ta şı  olarak kaydediyor: 
(Erscheinungsformen und Wesen der Religion, S. 35) 
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duruyordu; ve görünü ş ü korkunçtu. Bu heykel, ba şı  has alt ından, 

göğüs ve kollar ı  gümü ş ten, karn ı  ve kalçalar ı  tunçtan, bacaklar ı  de-

mirden, ayaklar ının bir kısmı  demirden bir kısmı  balç ıktandı . Sen 

bakmakta idin, o vakte kadar ki, bir taş  el sürülmeden yerinden ke-

sildi; o ta ş  demirden ve balç ı ktan olan ayaklar ından heykeli vurdu; 

ve onları  parça parça etti. O zaman demir, balç ık, tunç, gümü ş  ve 

altın birlikte parçaland ılar, ve yaz harmanlar ının saman ufa ğı  gibi 

oldular; ve onlar ı  yel kald ırdı , ve onlar için bir yer bulunmad ı ; ve hey-

keli vurmu ş  olan taş  büyük bir dağ  oldu ; ve bütün dünyay ı  doldurdu." 

Yeruş alem (Kudüs) deki Mukaddes kaya çevresinde Süleyman 
mâbedi yapt ırıyor."7  Bu mahal Süleyman mâbedi sahas ındaki bari-
talarda merkezde yer alm ış tı r. 138  Kutsal kaya, Musevilikten önce de, 
Musevilik zamanında da h ıristiyanlar ve müslümanlar taraf ından da 
mübârek bir yer olarak tan ınmış t ır ve hâlen de tamnmaktad ır."9  

Even- Ş itiya, yahudi inanc ına göre; dünyan ın ortas ında bulunan 
İ srail'in, onun ortas ında bulunan Yeru ş alem'in, ve onun ortas ında 
bulunan Beyt ha—mikda ş  (Süleyman mâbedi) ın ortas ında bulunmak-
tadır. Dünya ondan vücuda getirilmi ş tir. Bundan dolayı  temel taşı  
denilmi ş tir. Bu ta ş tan Miş na'da da bahsedilmektedir. (Yomea 5,2) 
Taş  ilk peygamberlerdenberi orada bulunmaktad ır. Bu ta şı n Tanrı 'mn 
evi olacak diye buraya konuldu ğu zikrediliyor. Yakup'un babas ının 
evinden ayrıldığı  zaman üzerinde uyudu ğu taş  budur. Hattâ Agada'ya gö 
re- Yahudi inanc ına göre- İ shak' ı n kurban edilme yeri de bu ta ş tı r. 
Müslüman gelene ğ ine göre Kudüs'te Mescid'in (Kubbedüs- sahre) 
ortas ındaki taş tır.' 4° 

137 Georg Beer, Steinverehrung bei den Israeliten, 1921, S. 3. Onun dayand ığı  kaynaklar-
R. Hartmann, Der, Felsendom in Jerusalem (Zur Kunstgeschichte des Auslandes, Heft69). 
Strassburg 1909. 

G. Dalman, Neue Petraforschungen (Palastinische Forschungen zur Archalogie und 
Topographie II), Leipzig 1912, III ff. 

G. Beer, "Jerusalem"in Pauly Wissowa Kroll, Realenanzyklopüdie der klassischen 
Altertums — wissenschaft IX 928 — 958. 

138 Prof. Dr. Carl Clemen Die Reste der primitiven Religion im altesten Christentum, Gi 
essen 1916. 

X Prof. Dr. Karl Budde, Die Altisraelitische Religion, Giessen 1912, S. I. f. f. 

X Elias Auerbach, Wüste und Gelobtes Land, I. Berlin 1932, (Salomo'nun mâbedi Yap-
tırışı na bakılması) ve II. Ciltte Berlin 1936, (Paliistina) haritas ınm II. Jerusalem'e mavi boyal ı  
kısma bakılmas ı  ve keza II. C. Sf. 273 — 277. 

X Martin Noth, Geschichte Israels, Vierte unveründerte Auflage, Göttingen, 1959, 187 f.f. 
139 Georg Beer, Steinverehrung. bei den Israeliten, 1921, S. 3. 
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Museviler on buyruğu (aserat ha—dibrot) yaz ı lı  olduğu ta şı  (taş  
levha) pek kutsal sayarlar. O, onlar için alelâde bir ta ş tan çok ba şka 

bir ş eydir, çok kutsal bir keyfiyeti hâizdir. Önceleri (Süleyman tap ı -

nağı  Beyt ha—mikda ş ) da bulunan bu ta şı n, Buhtunnas ır' ın mâbedi 
tahribi s ıras ında kendiliğ inden yer alt ına kay ıp kaybolduğuna inanır-
lar ve bu ta ş a basmamak, bilmiyerek te olsa her hangi bir sayg ı sı zlıkta 
bulunmanıak için o mahalli çiğnemek istemezler. 

Prof. Dr. Edward Lehmann, bat ı  Samî âleminde ta ş  kültünün 

zenginliğ ine iş aretle, Bethel'in kutsal ta ş  olarak belirdiğ ini, bu ta şı n 

Yakup tarafından kutsal ta ş  olarak ilan edildiğ ini, ve böylece buras ı -

nın genel bir ziyaretgâh haline geldi ğ ini, 12 İ srail kabilesinde de ayr ı  
ayrı  kutsal taş  inancı  bulunduğunu ve Salomon mâbedinin (Beyt ha-
mikdaş ) içine taş  kültünün yerle ş tiğ ini 141 söylemektedir. 

Yukarda muhtelif bilginler tarafından bir veya birkaç ı  zikredilmiş  
olan ve tarafımızdan topluca bir araya getirilmi ş  bulunan örnekler, 
yalnız halkın inancı  olarak de ğ il, doğ rudan do ğruya Tanah (Tevrat 
ve diğerleri) tarafından kutsal tan ınışı  açık ş ekilde göstermektedir. 
Bununla beraber, tap ılan dikili taş  putlar yasak edilmi ş tir. Hatta bu 
dikili taş  putlara tapmamak ve ona kurban kesmemek birçok defalar 

tekrarlanm ış tır: "Ve kendin için Allah ın Rabbin nefret etti ğ i dikili 
ta ş  dikmiyeceksin." 142  Bu reformla, yani Musa'n ın 5 inci kitab ı  Tesniye 

ile taş  kültünün de yasak edildi ğine dair iş aret oldu ğunu Prof.Dr. 

Heiler belirtmek istiyor.' Halbuki Musa'ya atfedilen 5. kitaptan 

öncede dikili ta ş lar yasak edilmi ş tir. Musa'ya atfedilen 3. kitapta(Le-
vililer — Vayikra) ta şöyle deniliyor: "Kendinize putlar yapm ıyacak-

sını z, ve kendiniz için oyma put ve dikili taş  dikmeyeceksiniz, ve önün-
de secde etmek için memleketinizde resimli ta ş  kurmıyacaks ınız; çün-
kü ben Allahınız Rab'im."' "Ve kendin için Allah ın Rabbin nefret 
ettiğ i dikili ta ş  dikıniyeeeksin."' 45  

Musevilikte, Eski Ahit'te (Tanah) kah ta ş  kutsalla ş tı rılmakta, 
kâh dikili ta ş  putlar yasaklanmaktad ır. Burada ya bir çeli şmeyi yahut 
ta dikili taş  putlarm (elohim = tanrı ) olarak benimsenmesi yasakt ır 

141 Lehrbuch der Rel. Chantep4., Tübingen 1925, Erscheinungs und ideenwelt der Reli-

gion, Von Prof. Dr. Edward Lehmann, Natur and Geister, bahsi. C. I. Sf. 33, 

142 Musa'n ın 5. kitab ı . Tesniye Bab 16; 22. 

143 Prof. F. Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961, S. 34, 

35, 36. 

144 Musanın 3. kitab ı , Leyililer (Vayikra) Bab 26; I. 

145 Musanın 5. Kitab ı , Tesniye Bab 16; 22. 
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düş üncesini kabul etmek gerekecektir. Günümüzde Elal çevresindeki 
bir nevi ta ş  ta, uğur ta şı  olarak ra ğbet görmektedir. Burada öteden-
beri Yakup'un e ş i Rahel'in mezar ı  üstündeki büyük bir taşı n sofu 
kadınlarca bir iplikle ölçülerek üstlerinde ta şı yanlara ş irinlik gücü 
kazandırdığı na ve bilhassa genç k ı zlara buradaki ta şı  ölçmü ş  iplikler 
gönderildiğ ine iş aret etmek isteriz. 

Hıristiyanlı k Dininde Kutsal Ta ş  Inancı  : 

Hıristiyanlığı n kutsal kitaplar ı  içinde geçen ta ş la, kaya ile ilgili kı -
lardan baş ka, ayazma ve h ıristiyan ziyaretgâhlar ı  yanında veya içinde, 
kutsal ta ş lar, mermerler, kayalar hakk ında çe ş itli inançlar mevcuttur. 
Hattâ baz ı  kiliseler içinde ta ş  duvarın, öpülen, çıkıntı  taş lara saygıyle el 
sürülen, vücudun hasta tarafi (ba ş , el ...) -mümkünse- dokundurulan yer-
lerin sayı sı  az değ ildir. 146  Bâzan bu gibi gelenek ve görene ğ in hıristiyan 
din adamlar ı  tarafından (bilhassa ortodoks ve katolik mezheplerinde) 
yardım ve te şvik gördüğü gerçek bir olgudur. Burada yaln ız kut-
sal kitaplarındaki ta ş  ve kayalarla ilgili cümleler üzerinde dura-
cağı z. Kaynaklar, h ıristiyanlığ a hizmet eden veya h ıristiyan bilgin-
lere dayanacakt ır. Esasen birçok bilgin h ıristiyanlar, h ıristiyanlığ a, 
hıristiyanlıktan önceki birçok inançlar ın sı zdığı nı , hattâ bugün faz-
lasiyle benimsenen birtak ım gelenek ve göreneklerin, ilkel inançlardan, 
eski Romahlarm dininden, âyinlerinden nas ıl geçtiğ ini, ilmi bir ifade 
ile açıkça belirtmekten -1916 y ı lında da olsa- geri kalmanu ş lardı r. 147 

 Prof. Dr. Carl Clemen, muhtelif ilkel toplumlarda taş  kültü oldu ğunu 
belirttikten sonra hattâ Yeni Ahit'te bilinen kal ıntılara örnek olarak 
taşı  kutsallaş tırmanın da olduğunu açıklıyor. Hemen her bilgin birkaç 
örnek göstermekle yetiniyor; biz burada bu örnekleri ço ğ altmağa ça-
lış aca ğı z. Eski Ahit, Hıristiyanlar tarafından da kutsal tanındığı ndan 
Yahudilerdeki ta ş la ilgili inançtan bahsederken zikredilenlerin burada 
da hat ırlanılması  gerekir. İncillerde, Korintoslulara Birinci Mektup'ta 
(Kaya) için ş öyle bir benzetme yap ılıyor: "Ve hepsi bulutta ve denizde 
Musa'ya vaftiz olundular; ve hepsi aym ruhani içecek içtiler; çünkü 
artlar ınca gelen ruhani kayadan içiyorlard ı ; ve o kaya Mesih'ti."" 8  
Beyaz Ta ş  : "Kula ğı  olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor. Galip olana 
Saklı  man'dan (Eski Ahit, Çıkış  16;33.) verece ğ im ve taş  üzerine, alan-
dan başka kimsenin bilmedi ğ i yeni bir isim yazılmış tır ""9  Bu beyaz 

146 Hikmet Tanyu, Ba şka Ülkelerde Adak ve Adak Yerleri, Türk Yurdu, C. 3. Sa. 3 — 4 
Haziran, Temmuz 1961. Ve doktora tezimizde Türkiye'deki H ıristiyanların bazı  ziyaretgâhlar ı . 

147 Prof. Dr. Carl Clemen, Die Reste der primitiven Religion im ültesten Christentum, Gies-
sen 1916, S. 37... Chantepie de la Saussaye, ve Lehrbuch der Religionsgeschicte'nin 4. bas ımı nın 

uzmanları  ve Prof. Dr. M. Eliade, Prof. Dr. G. Van der Leeuw, Prof. Dr. F. Heiler, Prof. Dr. 
Helmuth von Glasenapp, Prof. Dr. Alfred Bertholet, Prof. Dr. Gustav Mensching, Prof. Dr. 
Hans — Joachim Schoeps ve di ğerlerinin eserlerinde kal ıntı lara 

148 Yeni Ahit, Korintoslulara Birinci Mektup, 10; 4. 
149 Yeni Ahit, Yuhannamn Vahyi, Bab 2; 17. 
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taş  benzeri cisim, büyü gücünü haiz bir t ı lsım olup, ötedenberi top-

lumlarda kullanılmaktaydı . Greklerde, Avustralya'da bu beyaz ta ş  
inanc ı  yaygınd ır.Bunun benzer bir ifadesinin Kitab ı  Mukaddes'te 

yer ald ığı nı  görüyoruz. 

1959 yı lında, Prof.Dr.Friedrich Heiler'in, Insanl ığı n Dinleri (Die 

Religionen der Menscheit) ad ındaki, kendisi ve diğ er Dinler Tarihi 

uzmanlar ı  tarafından yazı lan eserde, Mezamirlerin dilinde Jahve (Tan-

rı ) ile ba ğ lant ıyı  gösteren bir kaya 'yı  (1VIezamir. 18;3) te ve Isa'n ın 

göründüğü kö ş e taşı nı , yaş ayan ta ş  inancına örnek olarak ald ığı , (1. 

Petrus. 2; 5), ve h ıristiyanl ıkta Franz von Asisi'nin ta şı  benimseyiş i-

ni, sevi ş ini, İ sa'n ın kö ş e taşı yle olan ba ğ lant ıya dayandığı  belirtili- 

yor. 150 
 

Kitab ı  Mukaddes'teki, Eski Ahit bölümü içinde bulunan Meza-

mirlerin hem Museviler hem de H ıristiyanlar tarafından benimsen-

diğ ini kaydetmemiz gerekiyor. Musevi dininde de ta ş  inancına örnek 

olan, yeni dini bir hüviyete bürünen bu belgeyi, H ıristiyanl ıkta zikre-

diyoruz Kiliseler ve halk aras ında mezmurların ne derece önemli bir 

yer aldığı  ve ibâdete dahil edildi ğ i bilinen bir gerçektir. Kaya'ya ör-

nek. "Seni severim, ya Rab, ey kuvvetim. Rab benim kayam ve hi-

saran ve kurtar ı c ımdır; Allah ım, s ı  ğı nd ığı m kayam,  kalkamm, 

kurtulu şumun kuvveti yüksek kulem."'" Diri Taş a, Köş etaşı na dair 

ş u örnek te dikkati çekicidir. Ona, insanlar taraf ından reddolunmu ş , 

fakatAllah indinde seçme, k ıymetli, diri ta ş 'a yakla ş arak siz de İ sa 

Mesih vas ı tas ı  ile Allah'a makbul ruhani kurbanlar takdim etmek 

üzre, mukaddes kâhinlik olmak için, ruhani ev olarak diri taş lar gi-

bi bina olunuyorsunuz. Çünkü kitapta vard ır: " İş te, Sion'da seçme 

kö ş e taşı , 

kıymetli ta ş  koyuyorum, 

Ve ona iman eden hiç utand ırılmıyacakt ır. ( İş aya, 28;16) 

İmdi kıymet size, iman edenleredir, 

fakat iman etmeyenlere 

"Yap ı mların reddettikleri ta ş , 
Kö ş enin başı . " (Mezmur 118; 22) 
ve sürçmeta şı  ve tökez kayas ı  
oldu. "( İş aya 8;14)" "2  

150 Prof. Dr. Friedrich Heiler, Die Religionen der Menscheit, Stuttgart 1959, (Der heilige 

Gegenstand) bahsi, Sf. 16. 

151 Mezmurlar: 18 inci Mezmur; 1, 2, 3. 

152 Petrus'un Birinci Mektubu Bab 2; 4 — 9. 
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Sâmilerin önceki milli, mahalli din ve inançlar ında kö şe ta ş ları  
özel bir yer al ıyor, kutsal say ı lıyordu. Buraya da ta ş la ilgili inançlann, 
başka dini bir kisveyle geçti ğ i görülmektedir. 

Prof.Dr. Friedrich Heiler, 18., 31., 40. mezmurlar ı  v.b. diyerek 
taş  kültünün izine örnek olarak gösteriyor."' 18 inci mezmuru yu-
karda belirtmi ş tik.31. mezmurun ilgili yeri şudur: "Bana kuvvetli 
kaya, Beni kurtarmak için s ığı nacak ev ol. Çünkü kayam ve hisar ım 
sensin. "(Mezmur 31, 3.)41. Mezmur: "Ve aya ğı m' kaya üzerinde dur-
durdu, ve admılarımı  peki ş tirdi." Prof. Heiler, yukarda bahsetti ğ imiz 
Petrus'un Birinci (Mezmur 40; 2, 3.) mektubu 2;5 ten ba ş ka Matta 
incilinin 16.bab, 18 inci cümlesi üzerinde bilhassa duruyor. Bunu Ki-
tab ı  Mukaddes'ten naklediyoruz: "Ben de sana derim ki: Sen Petrus-
sun, ve ben kilisemi bu k ay a'n ın üzerine kuraca ğı m; ve ölüler diyarı -
nın kapılan onu yenmiyecektir." (Matta: Bap 16; 18) 

Prof. Heiler, h ıristiyan misti ğ inde, muhtelif mistikler taraf ından 
tanı -ı rz ı n tasviri olarak taş  benzetmesi yap ıldığı na iş âret ediyor ve "Sen 
yüksek ta şı m..." duas ının kullanı lışı na dikkati çekiyor." 4  Asil ve kıy-
metli ta ş lar ve kö ş e - ta şı  Incil leksikonlar ında da yer almış tır."' Yal-
nı z bir halk inanc ı  olarak değ il, Musevi dininde (kitaplar ında) olduğu 
ve devam etti ğ i gibi, Hıristiyanl ık dininde (kitaplar ında) ta ş  kültünün 
kalıntıları  açık bir ş ekilde görülmektedir. Bundan ba ş ka sonuç bölü-
münde de belirtece ğ imiz gibi H ıristiyanlar aras ında bir halk inanc ı  
olarak ta şı  kutsalla ş tırma, taş a tâzim, ta ş la tedâvi, uğur, zürriyet 
iş lerde kolayl ık temini için muhtelif ş ekil ve usullerle kutsal ta şı , ka-
yayı  ziyaret, çevresini dola şmak, orada dansetmek, insanlar ın ta ş -
laş mas ı , 156  ta ş  yığı nlarıyle ilgili inançlar yer yer ın.evcuttur."7  

İş âreti gereken bir nokta da ş udur: "... gnostik sistemlerde oldu ğu gi-
bi onların zahiri varlıklarının fazla ehemmiyeti yoktur. İ sa, meselâ, maddi 
dünyada ızt ırap çeken nur k ıvılcunlannın sembolüdür. O, her anda her 
nebat, her ta ş , her insanda ezeli vatamn ı  özliyen nurun tecellisidir." 8  

Böylece muhtelif dinlerdeki ve halk aras ındaki ta ş  kültüne ve ta ş  inan-
c ı na k ısaca bakt ıktan sonra Türkler aras ındaki ta ş  inanc ına geçebiliriz. 

153 Prof. Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 

1961, S. 36. 
154 Yukardaki eser, Sf. 37. 
155 Calwer Bibellexikon, Fünfte Bearbeitung, Calwer Verlag Stuttgart 1959, Muhtelif 

bahisler, S. 224, 225 v. b. 
156 Ethelbert Sataufer, Jesus Gestalt und Geschichte, Bern 1957, S. 77. 
157 Handwörterbuch Des Deutschen Aberglaubens, Band VIII, Berlin und Leipzig 1936/ 

1937. Sf. 380 — 401.Die Religionen in Geschichte und Gegenward, Tübingen 1927 (R. G. G.) 
Yeni b. (1) 1957 Aberglaube, v. b. madde. 

158 Prof. Dr. A. Schimmel, Islâm D ışı nda Dinler, 1959. Manikeizm, bahsi. (Kitap henüz 
yayı nlanmad ı ). 
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TÜRK DINLER TARIHINDE VE INANÇLARIND A TA Ş LAR 

— I I — 

1- Türklerde Taş la Ilgili Inançlar: 

Türklerde islâmiyetle geçen ve benimsenen ta ş larla ilgili inanç-

ları  gördük. Umumiyetle Türk dini tarihinde ta ş la ilgili inanç olarak, 

hemen hat ıra, ya ğmur = yada = yat ta şı  gelir. Ve bu husustaki inanç 

baş lıca bundan ibaret san ılır; bu dü ş ünce elbette hatal ı dır. Türkler'de 

bir de Islam olmadan önce benimsenmi ş  taş la ilgili inançlar ve adet-

ler vard ır. Bunların islami ş ekil içinde nas ı l devam etti ğ ini ayrı  bir 

bölümde görecek ve günümüzde etki ve inanç alan ı  daralmış  ve a-

zalmış  olmakla beraber ta ş la ilgili bazı  inançlar ve çe ş itleri üzerinde 

duraca ğı z. Bunların, ilaç ve ş ifa, çocuk do ğurmak veya aksi olarak, 

nesep tâyini, t ı ls ım, sihir, uğur, dilek ve adak için, yemin için, yağmur, 

kar yağdırmak v.b. nas ıl olduğunu, tip ve metodunun tahlillerini ayr ı  
bölümlerde yapaca ğı z. Önce Türk tarihi içinde önemli bir mevkii olan 

Türk efsânelerini, Kutlu Kaya'y ı  incelemek yerinde olur san ıyoruz. 

İ ncelememizde, konunun ana hatlar ı , bilhassa gözlemlere dayanan 

bilgiler ve ta ş ları  kullanış  ş ekli, metodu üzerinde daha fazla durmay ı  
tercih ediyoruz. 

2- Türk Efsânelerinde, Destanlar ında Kaya, Kutlu Kaya: 

Ziya Gökalp, Dr. R ıza Nur ve Prof. Fuat Köprülü'nün ve Türk 

Kültür Tarihi bilginlerinin, do ğ rudan do ğ ruya Türklerin Din Tarihi 

hakkındaki önemli ara ş tırmaların' burada k ısaca anabilece ğ iz. Bu ef-

sane, destan veya menkibelerin kar şı laş tırmal ı  tarihçesi konumuz 

dışı ndad ır. Yalnı z ta ş la, kaya ile ilgili olan ı  ve onun nas ıl bir etki, tel-

kin alanına ve davran ış , kullam ş  ş ekline dair olan taraflar ı  üzerinde 

duraca ğı z. 

Türklerin Dünyan ın Yarat ılışı  efsânesinde kaya'nı n önemi beli-

riyor. Tanrı 'ya kar şı  hatalı  bir davran ış ta bulunan insan suya düş er 
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ve suda bo ğulurken, Tanr ı 'ya: "-Ah Yüce Tanr ım! Beni kurtar!.." 

diye yalvarır. Tanrı  "- Ey İ nsan!.. Suda yüksel" diye kar şı lık verir 

ve insan suyun üzerine yükselir. Tanr ı 'nın yeni buyru ğu: "- Yalç ın 

kaya olsun". Denizden yükselen yalç ı n bir kayan ın üzerine insan ç ı -

kar.' v.b. B ıı  efsânede de kaya hep önemli bir mevkide bulunur. 
Onda barını lı r, korunulur. 2  Aralar ında farklar olmakla beraber ya-
ratılış  efsânelerinde ta ş , kaya kurtar ı cı  bir araç ve ya ş amaya destek 

olacak bir zemin, veya çarpt ığı nı  k ıracak, ezecek kuvvette bir varl ık 

olarak beliriyor. 3  Ziya Gökalp 4, Çin, Iran kaynaklar ının önemle 
bahsetti ğ i ve önceleri Türk tarihi içinde çok müessir ş ekilde yer alan 
Dokuz (O ğuz) menkibesinis, Türk gelene ğ ine göre Dokuz (O ğuzların) 

eskiden hükümeti, töresi, hakan ı  bulunmadığı nı  yalnız bir boylar 

kümesi oldu ğunu belirttikten sonra, boylar ın bir gece gökten bir nur 

sütununun yeryüzüne indi ğ ini gördüklerini, bu ALTIN IŞ IK'tan 

bir Çam Ağ acı 'mn gebe kalarak be ş  ş ehzade do ğurduğunu, bunların 

en küçü ğü olan (Buğu) Han' ı n yabgu seçildi ğ ini ve böylece O ğuz 

ilinin bir mücize ile kuruldu ğunu anlat ıyor ve: Gökten inen nur 
sütunu yeryüzünde taş laş arak, yeş im taşı ndan bir kaya vücuda 

getiriyor. Bu kayaya (Kutlu Da ğ) ad ı  veriliyor ve milli hars ın, 

milli kültürün timsali gibi kutsal tan ınıyor. Beyazlara bürün-

müş , ak sakallı  bir ihtiyar (Bu ğu) Hanın rüyas ına girerek, bu kayaya 
saygı  gösterdikleri sürece O ğuzların hâkimiyette kalacaklar ım haber 
veriyor. O ğuzların, bu ta ş a saygıları  olduğu sürece büyük bir devlet 
halinde yaş ad ıkları , fakat "Bu ğu Han'dan otuz göbek sonra torunla-
rından (Yuluntekin) in tahta ç ıktığı , Çin'de o s ıralarda (Tang) sülâ-
lesinin hakim oldu ğunu söyledikten sonra, bu efsâneyi, Gökalp ş öyle 
anlatıyor: "Çinliler, çok korktuklar ı  Türklerin kuvvet ve ' ş evketleri-
nin kayna ğı  (Kutlu Dağ ) olduğunu anlıyarak onları  bu kaynaktan 
mahrum etme ğ i düş ündüler. Çin fa ğ foru (Kiyeliyen) adl ı  kı zını  Türk 
Hakanının oğ lu Galitekin'e verme ğe ve fakat buna mukabil (Kutlu 
Dağ ) ı  istemeğe ve almağ a karar verdi." Böylece Çin hükümdar ımn 
kı zına kar şı lık (Kutlu Da ğ ) denilen (Kaya Parças ı nın) armağ an edil- 

1 Hüseyin Nam ık Orkun, Türk Efstmeleri, Ç ı nar Yay ı nı , İ st. 1943. Cumhuriyet Matbaas ı  
Sf. 6. 

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Türk Efsibaelerinde Milli Altımetler, Ankara 1925. 

2 H. Namık Orkun, Türk Efsöneleri, Sf. 12. 

3 Aynı  kaynak. 

4 Ziya Gökalp: ilerki sayfalarda görece ğ imiz, Dinler Tarihi ile ilgili muhtelif makaleleri; 

Türk Medeniyeti Tarihi ve Türk Türesi, adl ı  eserleri. 

5 Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi, T. C. M. Vek. N. İ st. 1926, C. 12. Sf. 193 
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mesinin hükûmdarı  çok sevindireceğ ini elçi söylüyor. Kozmopolit 
olan Yuluntekin Çin elçisinin, teklifini kabul ediyor. Çinliler, Kutlu 
Kaya'yı  parçalıyarak memleketlerine ta şı yorlar. Bu felaket üzerine 
Türkler, dağlardan, ta ş lardan, vah ş i hayvanlardan, memedeki ço-
cuklardan (Göç, Göç, kaç) diye hiç kesilmeyen bir ses i ş itmeğe baş lı -
yorlar. Bir anda bütün sular kuruyor, bütün ye ş illikler sararıyor, ha-
vanın rengi bile yash bir s ıkıntıya bürünüyor. O ğuzlar, art ık bu ülkede 
(Yer Su) perilerinin kendilerini istemedi ğ ini, göç buyruğuyle buradan 
koğulmakta olduklarını  anliyarak üç bölü ğe ayı-diyorlar. Bir bölü ğü 
Beşbalık'a giderek Uygurlara hakim oluyor, Dokuz O ğuz devletini 
kuruyorlar, bir k ısmı  bozkırlara da ğı larak çobanl ıkla yaşı yorlar, bir 
bölüğü de ormanlara çekilerek avc ılıkla ömür sürüyorlar... Böylece 
o zamanki Türkler baş larına gelen felaketlerin sebebini bu kutlu kaya-
mn parçalanmas ında görüyorlar. Burada Gökalp kendi aç ısından yap-
tığı  açıklamada, Kutlu Kaya'y ı  milli ruh, milli kültür ve milli şuuru 
belirten bir sembol olarak görüyor. 

Hüseyin Nam ık Orkun'un (Türk Efsâneleri) ndeki Uygur efsanesi 
ayrı , farklı  taraflar ı  olmakla beraber gene o da ta ş la ilgili olup, Uygur 
efsânesinde önemli bir yer almaktad ır. Bir müddet sonra Buku han 
tekrar bir rüya gördü. Rüyas ında beyazlara bürünmü ş , başı nda beyaz 
ş erit ve elinde Yü ta şı  olan bir erkek gözükmü ş  ve kendisine şunları  
söylemiş ti: E ğer bu ta şı  saklarsan dünyan ın dört buca ğı ndaki ulus-
ları  hakimiyetin alt ında bulundurabilirsin. Ayn ı  gece başvezirde t ıpkı  
bunun gibi bir rüya görmüş tü. Bunun üzerine Buku han tekrar or-
dusunu toplamış  ve bu sefer bat ı  tarafına sefere ç ıkmış tı . Türkistan'a 
geldiğ i vakit geniş  bozkırları , çay ırları , gür çayları  görünce burada 
oturmuş  Balasagun ş ehrini kurmuş tu; ki buna bugün Guz- bal ık der-
ler. Buku hanın orduları  dört bir tarafa yay ılmış  6 , bir çok ülkeler 
fethetmi ş tir. 7  

Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi'nde, Dokuz O ğuz menkibesinin, hem 
Çin hem Iran kaynakları  tarafından naklediliş ini ve Türklerce bu i-
nancın ne derece önemi oldu ğuna ve onların dikkatlerini çekti ğ ini 
iş aret ediyor. Ayn ı  noktalar üzerinde Prof. Fuat Köprülü'de inceleme 
yapma lüzumunu hissediyor. 8  

6 H. N. Orkun, Aynı  kitap. Sf. 42. 

7 H. N. Orkun, Türk Efsâneleri'nde Acem müverrihi Cüveyni'nin (XIII. yüzy ıl) Tarih-i 

Cihanküşa adh eserinde kaydedilen bu efsanenin "Orkun taraflar ında oturan Uygurlarm hü-

kfndarı  meşhur Bö ğü kana ait oldu ğu anlaşı lmış tır." diyor, Bö ğü Hanın tarihi (8. yüzyil).Sf. 43. 

8 (Prof.) Fuat Köprülü (Köprülüzade Fuat), Türk Edebiyat ı  Tarihi, 1. kitap.Sf. 71, 72. 
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Tahir Harimi Balc ıoğ lu 9  nun bu konudaki yaz ı sı , Gökalp ve bah-
setti ğ imiz Dr. Rıza Nur Tarihine (C. 12. Sf.193-195) dayanmaktad ır. 

Bu menkibelerdeki yarat ılış  ş ekillerini yukarda ad ı  geçen kay-

naktan faydalanarak ş öylece özetliyebiliriz: (Tanr ı) "Karahan'- 
ın yaratt ığı  Dokuz ki ş iden üreyen Dokuz O ğuzlar" önce (Kom-

lanço) ülkesinde "Tugla" ve "Sel ınga" ırmakların kıyıs ında otururken, 

bir gece oradaki, biri Çam fıstığı  °° diğeri Kay ın ağacı  olan iki ağ acın 

üstüne gökten bir nur sütunu" iner. Bu a ğ açlardan biri gebe kalarak 

9 ay 10 gün sonra karn ındaki bir kap ı  açılarak içerde a ğı zlarında gümüş  
emzikler bulunan be ş  erkek çocuk" görünür. Daha do ğumdan önce 
bu ağ açların çevresini 30 kadem n ı sıf kuturda gümü ş  bir daire çevir-
miş tir. Üstelik "Ağ açlardan musiki sesleri i ş itilir." "Gökten inen nur 
sütunu orada "ye ş im"den bir kaya vücude getirmi ş tir. " Daha sonra 

bunlardan, her boyun dilini ve obalar ın sayı s ını  bilen ve üç karga-
slyle her yerde olup bitenleri ö ğ renen Bugu Tekin'i han seçerler. Bu ğu 
Tekin'e gece rüyas ında gördü ğü, beyazlar giyinmi ş  ve elinde beyaz 

bir asa tutan ak sakall ı  bir ihtiyar fı st ık ş eklinde bir yeş im taşı  göstere-
rek, (Notta, semar nur'dan husule gelen kaya olmal ı ! deniliyor.) Türk-

ler-bu kuvvet da ğı nı  ellerinde tuttukça dört buca ğa hakim olacaklar, 

diyor.12 Bundan sonra Bu ğutekin uyumak üzere iken bir k ı z pencere-

den girer, hakan kendisini uyumu ş  gösterir, üçüncü gece bir tanr ıça 
olduğu söylenen kı z pencereden gelince, Bu ğutekin onunla konu ş ur. 

"Buğu Han'a yeni bir din ö ğ retmek için geren gök kı zı , arkas ını  takip 

ettirerek uzak bir ak da ğa ulaş tı rır ve orada yeni dinin hakikatlerini 
anlatır. Bu yere gidi ş  geliş  yüzlerce gece sürer ve Bu ğu Han yeni dini 

ve sihri ö ğrenir. K ı z, ona, "Yerde, gökte ne varsa hepsini ö ğ retiniz. 
Ben art ık gelmiyece ğ im. Yarından itibaren dünyan ın dört buca ğı nı  
fethe ba ş layınız ve gösterdi ğ im yolda adalet yap ını z. Size ö ğ rettiğ im 

hakikatleri her tarafa yay ınız!" der. Ertesi gün Hakan gerekenlerle 
konu ş ur ve dört bir yana sefer aç ılır, galip gelinir ve zaptedilen yer-

lerde dürüst ve gösteri ş li insanları  yerlerinde b ırakır. Yukarda ba şka 

bir ş eklini anlattığı mı z efsane burada di ğeriyle benzerlik gösteriyor. 

Buğu Handan otuz göbek sonra tahta ç ıkan "Yulun Tekin", Çin'de 

9 Tahir Harimi Balcıoğ lu, Tarih'de Edremit Şehri, Edremit Halkevi Y I Bal ıkesir 

1937. Viliiyet Matbaas ı . Sf. 28, 29, 30. 

10 Cihan Küş a'ya göre Çam fı stığı , Kaş garlı  Mahmut'a göre F ındık ağ acı , Dr. R ıza Nur. 

Türk Tarihi, C. 12. Sf. 194. 

11 Dr. Rıza Nur, notunda a ğ açların kutsal tanınması  ile, yeş imin dini ve sihri kudretinin 

buradan geldi ğ ini iddia ve ilâve ediyor. Türk Tarihi, C. 12. Sf. 194. 

12 Dr. R ıza Nur, Türk Tarihi. C. 12. Sf. 195. 
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"Tong" sülâlesinden hükümdar ın kı zı  "Kiyeliyen" in, hakan ın oğ lu 
"Gali tekin"e bir elçi ile gönderilmesi olay ını  görüyoruz. Çinliler, Türk-
lerin kuvvet ve kudretinin nereden geldi ğ ini araş tı rmış  onun "Kut 
Dağı " adlı  bir ye ş im kayadan ileri geldiğ ini öğ renince, Çin elçisi, Yu-
lun Tekin'e; "Hükümdar ım size en kıymetli mücevherini gönderdi. 
Siz de kar şı lık olarak ona bir hediye göndermek isterseniz bizce mak-
bule geçecek "Kut da ğı " kaya parças ıdır. Bu kayanın Sizce hiçbir 
kıymeti yoktur. Bunu hükfundar ıma hediye ederseniz çok makbule 
geçer. "Yulun Tekin, Kut da ğı mnTürklerin otuz bat ındanberi devam 
eden bir tavaf yeri oldu ğunu, Türklerin bu yalç ın kayada temessül 
eden milli idealini bilmediğ inden, onu Çin padi ş aluna veriyor. Çin 
elçisi, kayamn etrafına odunlar yığ arak, üzerine de sirkeler dökerek 

hazırlık yap ıyor, sonra odunları  tutu ş turunca kaya parça parça da ğı -
hyor; elçi bu parçalar ı  dikkatle toplayıp, arabalarla Çin'e sevkediyor. 
Sihirbazlar tarafından bu parçalar ya ğma edilerek her parças ı  dünya-
nın bir kö ş esine götürülüyor. Bu parçadan nereye gitmi ş se orada bol-
luk, bereket, mutluluk oluyor. Türk yurdunda ise, bolluk, bereket 
kayboluyor, her taraf solup sarar ıyor, ırmaklar, dereler kuruyor, gö ğün 
rengi bile değ işiyor, her tarafta s ıkıntı  baş lıyor, kuş lar, yabani veya 
ehli hayvanlar, memedeki çocuklar: "Göç, göç, göç!" diye ba ğı rıyor-

lar. Salgın hastal ıklar insanlar ı  kırıp geçiriyor. Yedi gün sonra da Yu-
lun Tekin ölüyor. "Göç!" sesleri kesilmiyor. Yer Su perilerinin, ken-
dilerinin orada kalmas ını  istemediğ ini anlayan Türkler göç etmek 
gerektiğ ine inanıyorlar. Çoluk çocuklar ı , eşyaları , hayvanları  ile be-
raber göçe ba ş lıyorlar. Ak ş am bas ınca "Göç!" sesi duruyor, sabahle-
yin tekrar ba ş lıyor. Böylece Turfan ülkesine kadar "Göç" sesleri devam 
ediyor, sonra duruyor. Bundan, buran ın Yer sularınm kendilerini 

kabul edeceklerini anhyarak, orada yerle ş iyorlar. Be ş  Ordunun to-
runları  burada ürüyor ve bu yere de Be şbalık adını  veriyorlar.1 3  

Kutlu Kaya, bu kayan ın parçalam şı  ve Türklerin felâketi Türk 
düş ünürlerini ilgilendirmi ş  ve adı  geçen kaynaklara dayamlarak onun 
hakkında bilgi sunulmuş tur.14 Türk Edebiyat tarihi içinde de (Göç 
Destam) lâyık olduğu önemli yeri almış  bulunmaktadır. Bunlardan, 

Göç Destan ı  üzerinde önemle duran, Çin ve Acem kaynaklar ındaki 

ş ekilleri ayıran bir "Türk Edebiyat ı  Tarihi" adlı  eser üzerinde dura- 

13 Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi, C. 12. , İ st. 1926, Sf. 198. 

Tahir Harimi Balcıoğ lu, Tarih de Edremit Şehri, Edremit Halkevi Y. I., Bal ı kesir 1937. 

Vilayet Mat. Sf. 28, 29, 30. Dr. R ıza Nur, tarihinden özetliyor. 

14 C. Bardakc ı , Alevilik, Ahilik, Bektasilik, Sf. 35. 

C. Bardakc ı , Anadolu İ syanları . Sf. 79. 
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cağı z. Burada ayn ı  zamanda Çinlilerin inanc ının belirmesi de dikkati 

çekmektedir.Bir notta, Göç Destan ı 'n ın, Dokuz-Oğuz- Uygur dönemine 

ait olduğu, "Dokuz-O ğuz Uygurların 840 ta K ırkızların hücumu ile 

yenilerek güneye göç etmeleri" olaylar ının anlat ıldığı  belirtildikten 

sonra iki ayrı  ş ekil üzerinde durabiliriz. "Çin kaynaklar ındaki ş ekil"e 

göre Uygur ilindeki Hulin da ğı ndan Tuğ la ve Selenge ad ında iki ırma-

ğı n çıktığı , bir gece oradaki a ğ ac ın üzerine ilahi bir ışığı n indiğ i, hal-

kın bu olayı  gördüğünü, ağ ac ı n gövdesinde gebeliğe benzer bir ş işkin 

lik olduğunu, ve ışığı n dokuz ay on gün o ş işkinlik üzerinde durdu ğunu 

ve sonunda o ş iş kinliğ in yarı larak içinden be ş  çocuğun çıktığı nı , halkın 

bunları  alıp büyüttüğünü, en küçü ğü Buğu Han' ın sonra hükümdar 

olduğunu, otuz göbekten fazla zaman geçince, Yulug Tekin'in padi ş ah 

olduğunu, Çinlilerle birçok sava ş larda bulunduklar ını , bu çatış malara 

son vermek için o ğ lu Galı  Tekin'i Çin hükümdar ailesinden Kiü-lien 

adlı  bir kızla evlendirme karar ı  verdiğ ini görüyoruz.15 Çin prensesi 

sarayını  Hatun Da ğı 'nda kuruyor. 0 çevrede Tanr ı  Dağı  adında bir 

dağ  ile güney tarafında da "küçük bir da ğ  ş eklinde ve Kutlu Da ğ  adı -

nı  ta şı yan bir kaya var"dır. "Hatun Da ğı 'na Çin elçileri ba-

kı cıları  ile birlikte gel"irler. Kendi aralar ında bunu inceleyip konu-

şurlar" Hatun Da ğı 'nın saadeti bu kayaya bağ lıdır. Bu hükümeti 

zapflat ınak için onu yok etmeli"dirler. Bunun üzerine Çinli prensesle 

olan evlenme ğe kar şı lık" o kaya parças ının kendilerine verilmesini 

istediler. "Tekin bu teklifi kabul eder." Fakat kayan ın büyüklüğü 

yerinden lum ıldatılmasına engel olu"r. "Kayan ın çevresini odunlarla 

doldurarak ate ş "e verirler. "Kayay ı  iyice kı zdırdıktan sonra üzerine 

keskin sirke dökerek parçala"rlar. "Sonra o parçalar ı  arabalara ko-

yarak Çin'e götü"rürler. Bu olay ı n etkisi çok ağı r ve ac ı  olur. Yukar-

daki felaketlerden sonra, göç olur ve ba şkent Hoçu'ya götürülür ve 

hakimiyet oradan Be şbalık'a kadar uzat ılır." Çin ş eklinde KAYA 

hakkında, hem Türklerin hem Çinlilerin inanc ı  belirdiğ i gibi, kaya 
hakkındaki i ş lem de ağaçla ilgili doğum ş ekilleriyle benzerlik göster-

mektedir. Fakat Acem (Iran) kayna ğı  bundan çok farkl ıdır. Bunda 
doğum, dağ , kaya esasa, temele al ınıyor. "Acem" kaynaklanndaki 

ş ekil üzerinde biraz daha durmam ı z gerekiyor: "Kayna ğı nı  Karakurum 

dan alan Tu ğ la ve Selenge ırmaklarını n birle ş tiğ i Kumlançu da bir 
fı ndık ağacı  ile bir kay ın ağ ac ı " aras ında bir dağ  ortaya ç ıkıyor. Ve 
bir gece da ğı n üzerine gökten bir ışı k iniyor. Böylece bu da ğ  günden 

15 Ats ı z, Türk Edebiyatı  Tarihi, İ kinci Basım. Istanbul 1943. I şı l Bas ımevi. Sf. 31 — 32. 

16 Aynı  kitap. Sf. 31. 
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güne büyüyor. Bu hali gören Uygurlar ş aşı rıyor ve sayg ıyle o yöne 

giderek oradan gelenleri dinliyorlar. Geceleri otuz ad ım çevresinde 

ışı k görünüyor. Do ğum zamanı  gelince, da ğ  da bir kap ı  açılarak için-

den be ş  daire, ve a ğ zında emzikle süt emen be ş  çocuk görülüyor. "Halk 

ve beğ ler onları  çok saygı ladılar. Büyükten küçü ğe do ğ ru çocuklar ın 

adları , Sungur Tekin, Kulur Tegin, Tülek Tegin, Ur Tegin, Buku Te-

gin'di." Uygurlar, bunlar ın Tanrı  yönünden geldiğ ine inanıyor ve 

içlerinden becerikli akıllı  ve yakışı klı , aynı  zamanda heryerden, Tan-

rının verdiğ i üç kargas ıyle haber alan Buku Tegin'i büyük bir ş ölenle 

kağ an seçiyorlar. Buku Han' ın penceresinden geceleyin gelen k ı za 

o, uyur görünüyor ve üçüncü gece tekrarlan ınca vezirinin ö ğüdüyle 

onunla konuşuyor ve sonra her gece Ak Da ğ 'da bulu ş up görü ş üyorlar. 

Bir gece, Buku Han' ın rüyas ında ak sakallı  ve ak değnekli bir ihtiyar 

girerek, ona fıstık şeklinde bir taş  veriyor, ve bu taşı  sakladığı nız sürece 

dünyanın dört buca ğı na hakim olacaks ını z, diyor. Buku Han'a y ıl-
lardan sonra halef olan bir çocu ğunun zaman ı nda, bütün çocuklar, 
bütün hayvanlar "Göç, göç" diye ba ğı rıyorlar. "Bu manevi i ş aretin 
tesiriyle yurtlar ını  b ırakıp göçüyorlar. Durmak istedikleri her yerde 
bu sesi duyduklarmdan yürüyü ş e devam ediyorlar. Nihayet Be ş  Ba-
lık'a gelince ses kesiliyor, orada yerle ş erek be ş  mahalle kuruyorlar, 
ş ehrin ad ına da Be ş  Balık diyorlar." Bu ikinci ş ekil birinci ş ekilden 
çok farkl ı  olmakla beraber bize gene Türk Destanlanndaki ta ş a veri-
len önemi belirtmektedir. Bundan ba ş ka, gökten gelen (Alt ın I şı k) 
in ta şı  vücuda getirdiğ i veya Tanr ıdan gelen nurun, ışığı n iki ağ aca 
inip gebe bıraktığı  ve "Türk ş evketinin t ılsım ı  olan (Kutludağ )ı  vücude 
getir"di ği ve ye ş im taşı ndan bir kaya olan Kutluda ğ , Türklerin ol-
dukça, Türk hakanl ığı nın dünyaya hakim olaca ğı , fakat Yulug Tekin'in 
kanarak "Türklüğün bu kıymetli tılsumnı  elinden7" 8  kaptı rdığı  ve 
bundan sonra Türklerin büyük göçünün vukua gelerek her yana 
dağı ldıkları  ve Uygurların böylece Be şbalık'a kadar gidi ş inin efsa-
nesi, islâmdan önceki motifler ve yorumlarla aç ıldamyor. 19  Böylece 
ayn ı  zamanda Türk hayat ında t ı lsım mahiyetindeki ta şı n önemi gös-
terilmiş  oluyor. 

17 Aynı  kitap, Sf. 32. 

18 Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din, Yeni Mecmua, Sa. 47. C. 2. 6 Haziran 1918. Dinle 

Sihrin Farkı  ve Yada ta şı nın incelendiğ i bu makalede, Ziya Gökalp, Bugutekin efsanesi üze-

rinde dururken, büyü kelimesinin bununla bir ba ğ lantı sı  olabilece ğ ini söylüyor, Yat ta şı yla 

da arada bir ilgi kurmak istiyor. 

19 Yukardaki kaynak. 
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3-YADA = YAD (Yağmur Taşı ) : 

a) Sözlük, kelime anlam ı  : 

Türk dini tarihi içinde ya ğmur taşı  (yada, yat) do ğulu ve bat ılı  
aydınların dikkatini üzerine çekmi ş  bulunmaktad ır. Prof. Ahmet Ca-
feroğlu :" .. yada ta şı  hala meçhuliimüz kalan bir ın.addedir'"° diyor. 

Ka ş garlı  Mahmut'un Divan ü Lilgat-it Türk eseri, yat hakk ındaki 
araş tırmalarda önemli bir mevkie sahiptir. Bu hususta önce onun 

tarafından verilen bilgiler üzerinde duraca ğı z : " yat: Bir türlü 

kamlıktır (kahinliktir). Belli ba ş lı  ta ş larla (Yada ta şı  ile) yap ı lır; rüz-
gar estirilir. Bu, Türkler aras ında tanınmış  bir ş eydir. Ben bunu Yağ -

ma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yang ın olmuş tu, mevsim 

yaz idi; bu suretle kar ya ğ dı rı ldı  ve Ulu Tanrı 'n ın izniyle yang ın sön-

diirüldü.21  "gene aynı  eserde:" Yat ûl, : Ta ş larla ya ğmur ve rüz- 

gâr getirmek için yap ılan karnlık."22  deniliyor. Aynı  eserin (Dizin) 
inde bu bilgi ş öyle özetleniyor : "Yat = ta ş larla yağmur ve rüzgâr 
için yap ılan kaml ık; yada ta şı  ile yapılan bir türlü kaml ık, kahinlik' 23  

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lûgati'nde "Ta ş " -garp, isim.. oldu-
ğunu kayı t ediyor ve bununla ilgili edebi aç ıklamalar yap ıyor." Yede; 
yada ta şı  hakkındaki aç ıklamas ına muhtelif metinlerden ald ığı  bil- 

giyi katıyor: *.1! c 0.513Ç  o.l, - (ie'de yede, yada) Ça ğatay- Isim 

-büyü, sihir, efsun." 25  diyor ve (Babürnâme) den nakilde bulunuyor: 

Tuhtebuga sultan yada 
kılgan ikendür tünd yel 
kopup yamgur ya ğa giriş ti.." 

"yadac ı , yedeci" ye kar şı lık olarak da "büyü yapan, büyücü, sehhar." 
kelimelerini kullanıyor, gene (Baburnâme) den: 

"Yedeçilerga buyurumuz 
kim yede kılgaylar..." ı  naklediyor. Yadaç ılık, yedeçilik, 

karşı lığı  olarak, büyücülük, sihirbazl ığı  alıyor ve (Babürname) den 

20 Prof. Ahmet Cafero ğ lu, Büyüeülükte Taşkömürü ve Yada Taşı , Türk Folklor Ara ş -

tırmalar ı , $a. 169. f. 3136. Ağustos 1963. 

21 Ka ş garlı  Mahmud, Divân-ü Lfıgat-it Türk, Besim Atalay çevirmesi, C. III. Sf. 3. An-

kara 1941, T. D. K. Alaaddin Kral Bas ımevi. 

22 Aynı  eser. C. III. Sf. 159. 

23 Divan-ü Lûgat-it Türk Dizini (endeks), Besim Atalay, Ankara 1943. T. D. K. Sf. 758. 

24 Hüseyin Kazım Kadri, Türk L ılgatı , İ stanbul 1943, Maarif Mat. C. 3. Sf. 383, 384. 

25 Hüseyin Kaz ım Kadri, Türk Liıgati, C. 4. İ st. 1943. Cumhuriyet Mat. Sf. 722. 
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"- Yedeçilik davas ını  kı lur erdi..." yi al ıyor. (El—lügat'ün Nevaiyye) 

den nakille (Yada, yede ta şı ) karşı lığı  olarak şu açıklamayı  yap ıyor: 
"Yağmur boncuğu derler, bir nesne olur ki ana kurban kan ı  sürülmekle 

yağmur yağ ar; ana derler" Farsca "sengi yede-arapça hacer-ül ma-
tar" denildi ğ ini ilave ettikten sonra farsca bir ş iir naklediyor. Türkçe 

meali, "Ş ekilli bir ta ş tır ki her ne zaman ona dua edilse gö ğü yarar 

ve çokça bulut ve ya ğmur getirir, bu i ş  Türkler aras ında yayg ındır" 

ş iirinin verdi ğ i bilgiden sonra, Nevai'nin Fevaid-al-kiber adl ı  eserin-

den, "nakletti ğ i beyti" 

" Yeda ta şı ga kan yetgeç ya ğı n yağkan dek ey sâki 
Yağar yam.gur dek e şkim çün boldur lalin şarabilut"u 

ilâve ediyor.(Sf.722) 

Bu taşı n adının yede ( ) ve yeda ( ) ş ekillerinde ya-

z ıldığı  ve Ahmet Vefik Pa ş a'nın, Lehçe-i Osmani adl ı  eserinde Ye da 

imlas ım kullandığı nı  ve Prof. Fuat Köprülü'nün (Tarihçe) bölümünde 
üzerinde duraca ğı mız makalesinde, yat  olarak geçti ği ve bilhassa 

yağmur taşı nın kar şı lığı  olan dini ve sihri bir gelenek olarak in-
celendiğ ini26  "yat, yede, yada, cede, cad ınnın aym adlar oldu ğu, 

"Cadoger (djadoiger) in," Cad ı cı  = Cedeci = Yedeci tabiri kadiminin 

farisileşmiş  bir ş ekli olduğu derhal anla şı lır." Bunlardan bu ta şı  nasıl 
kullandıklarını  da anlatan "Grenar" (S.256-257), kitab ının diğer bir 

yerinde, bu ta şı n "Jade" farisi "ye ş im", moğolca "Khast", Çince "Yu", 

Türkistan Çinide de "Ka ş " olduğunu, ve hattâ bu frans ızca kelimenin 

eski Türkçe'deki "Yat" dan al ındığı nı , tabii yanlış  olarak söylüyor. 

(S.186-187); halbuki "Ka ş " kelimesi, "Mahmut Ka ş garrnin h.5. as ı r-
da yazılmış  "Divan-ü Lagatit Türk" üne nazaran "Yat" dan ayr ıdır; 
Türkler beyaz veya siyah renkte olan bu ta şı , yıldırmadan, susuzluk-

tan, ş imş ekten tahaffuz için beyaz yüzü ğe koyup taşı rlardı ." diyor. 

Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din, konusunu i ş lerken, Ka ş garli Mah-

mut'un, Türkçede keraınetin bir nev'ine (yat) nam ı  verildiğ ini, ve 

eski Türklerde (Ka ş ) namı  verilen bir taş  olduğunu bu taş la yağmur 

yağdırıldığı nı , bundan dolay ı  bu taş a(yağmur taşı ) da denildiğ ini, bu 

taş la rüzgâr da estirildi ğ ini, yangın da söndürül4ğünü, yaz ortas ında 

kar bile yağdırıldığı nı , bu sihirli ta ş a birçok yerde (Yat ta şı ) da de-
nildiğini, sonradan (Yeda ta şı ), (Ceda ta şı ), (Yada ta şı ) adlar ı  veril-

diğ ini, ve bu kelimenin Frans ızcaya (Jade) ş eklinde geçtiğ ini, acem-

lerin bu ta ş a (Ye ş im) namını  verdiklerini, bu kelimenin ashmn da 

26 (Prof.) Fuat Köprülü (Köprülüzade Fuat), Eski Türklerde dini-sihri bir anane "Yat" 

veya Ya ğmur Taşı , Darillfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuas ı . C. IV. I. Istanbul 1925. 
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Türkçe olduğunun farzedilebilece ğ ini, çünkü, eski Türkçe'de (Ye ş in) 
kelimesinin ş imş ek anlam ına geldiğ ini, Kaş garl ı  Mahmut'un "Kimin 
yanında kaş  bulunursa ş imş ek onu yakmaz" dedi ğ ini kaydediyor ve 
Yat, Uygurlar ın Yade, Yakutlardaki Sata'mn ayn ı  anlama geldiğ ini 
söylüyor.27  

Dr. Rı za Nur, Türk Tarihi adlı  eserinde Ş amanizm'de din ile si-
hirin e ş it ve samanla= ya ğmur yağdırma kudretine sahip san ıldık-
ları  ve Yada ad ında "Aksai ş ark Türk yurtlarında"ki birkaç ı rmak-
tan çıkan ve birkaç nev'i olan Yada ta şı yle yağmur yağ dırdıklarım 
söylemekte "Bu kelime "Ye ş im" suretinde arapçaya, jaspe suretinde 
de frans ızcaya geçmiş tir. Eski Türkler buna "ka ş " dahi derlerdi." 28 

 demektedir. 

(Eski Eserler Ansiklopedisi)nde, Ye ş im, hakkında verilen bilgi-
de, Y e ş im'in farscas ının (Ye ş ip) olduğu, eski milletlerin buna Ya ğ -
mur Ta şı , YAT dedikleri, YAT' ın kâhanet demek oldu ğu, yat-
latma'mn sihir yapt ırmak anlamına geldiğ i, eski Türkler'in bu ta ş la 
sihir yap ıp yağmur yağdırdıkları  anlatılmaktadır." 

Bir tarih ve co ğ rafya sözlü ğünde de, Ye ş im ta şı , Yad ta ş  
olarak geçmektedir. 

Prof. Dr. Süheyl ünver'in müteakip bölümde görece ğ imiz maka-
lesinde, Yada, Yat, Ya ğ mur ta şı  ş ekilleri zikredilmi ş  bulunmak-
tadır." 

Abdülkadir İ nan'ın (Tarihte ve Bugün Ş amanizm) adl ı  eserinde 
"Yada, Cada, Yat Ta şı  ve Yağmur Tı ls ımları" baş lıklı  bölümde ö-
nemli bilgi sunulmaktad ır. Abdülkadir İ nan bunun çok eskiden beri 
yaygın bir inanç olduğunu, "Büyük Türk Tanrı s ı" nın "Türkler'in 
Ceddi âlâsma yada (yahut Cada, yat) denilen bir sihirli ta ş  armağan 
"ettiğ ini, bununla "yağmur, kar, dolu" ya ğdırıldığı nı , fırtına çıkar-
tıldığı m ve bu ta şı n her çağda "Türk kamlarmın ve büyük Türk ko-
mutanlarının ellerinde bulun"du ğunu, " ş amanistlere göre, zaman ı -
mızda da büyük kanılarm ve yadac ılarm ellerinde bulun" du ğunu, 

27 Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din, Yeni Mecmua. Sa. 47. 

28 Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi, Türk. C. M. V. N. C. 12. İ st. 1926. Sf. 225. 

29 Eski Eserler Mütehass ısı , Nureddin Rüş tü Büngül, Eski Eserler Ansiklopedisi. İ st. 

1939. Çituri Biraderler Bas ımevi Sf. 258. 

30 Kırşehir, Tarih ve Co ğ rafya Lûgati, 1940. Sf. 51. 

31 (Prof.) A. Süheyl Unver, Ya ğmur Taşı  Hakkında, İ st. tJniv. Edeb. Fak. Tarih Der-

gisi, C. IV. Sa. 7. Eylül 1952. İ st. 1953. Osman Yalç ın Matba. Sf. 76 v. d. 
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her Türk lehçesinin "fonetik özelliklerine göre, muhtelif ş ekillerde 

ifade olun" du ğunu, "Yakutça'da Sata, Altayca'da Cada, K ıpçak 

gurubuna dahil lehçelerde Cay" diye söylendi ğ ini belirtiyor. " ve "is-

lâm kaynaklar ında Türklerin bu sihirli ta şı na "Yağmur Taşı " (ha-

cer-ül matar) ve "Cada Ta şı " (.-ı›.- denildi ğ ini söylüyor. " 

Bir makalede Ye ş im'in kıymetli, sert bir ta ş  olduğu belirtildikten 

sonra, Türklerin buna Ya ğmur Ta şı  dedikleri ve ta ş la sihir yap ıp yağ -

mur yağ dı rd ıkları  ileri sürülüyor." Muhtelif bilginlerin makalelerini 

ilerde görece ğ iz. 

b) Yağmur Taşı  (Yada v.b.)'n ı n Tarihçesi: 

Hemen 10. 11. yüzy ıldaki eserler Yada hakk ında bilgiler nak-

letmeğe ba ş lıyorlar. Firdevsi, (939-1020), Yada, mo ğolca ced, yada-

cı lık, yedecilik, cad ı lık, ve bu i ş in sihir olduğu, Tuluy han zamanında 

yağdırma olay ından ve Hı tay askerinin peri ş an olduğundan, Bazur 

adında bir sihirbaz ın afsunla yağmur yağdırdığı ndan bahsediyor. 

( Ş ehname, C. 4. Sf.891.) Keza Re ş ideddin Cami ut - tevarih'in de bunun 

üzerinde duruyor... 

Yada, Yat v.b. bir dini- sihri i ş lemle yağmur, dolu, kar yağ dırıl-
dığı , rüzgâr estirildi ğ i hakkındaki söylentilerin, inançlar ın sınırı  ve 

etkisi hemen bütün Türk kavmini sard ığı  gibi, Çin'e, Mo ğollara ve 

Ural- Altay kavimlerinin geni ş liğ ince bir alana kadar yay ılmış  bu-

lunmaktad ır. Bu itibarla onun Tarihçesi ba ş lı  başı na bir inceleme 

konusu te şkil edebilir. Birçok yabanc ı  kaynaklarda onun hakk ında 

kısa da olsa bilgi sunulxnu ş tur. 

Rı za Çavdarl ı , bunun tarihini ta ş  devrine kadar götürmek iste-

mektedir. Alex. Bertrand'tan özetleyerek, "Jadeite ve nefritten bir-

çok baltalar ın bulunmas ı  ve ş ark (ye ş im) ta şı nın mevcudiyetini" ve 

bu ta ş ların getirildi ğ i yerin Orta Asya'ya, Altay çevresine kadar uza-

tılabilece ğ ini söylüyor. 35  

Ziya Gökalp'in yukarda bahsetti ğ imiz (Eski Türklerde Din) ve 

Türklerle ilgili inançlarına dair ilmi ara ş tırmalarını  da içerisine alarak, 

Prof.Fuat Köprülü (Eski Türkler de Dini- Sihri Bir Anane, "Yat" 

32 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Ş amanizm, Türk Tarih Kurumu Yay. VII. Seri 

34, Ankara 1954. Türk Tarih K. Bas ımevi. Sf. 160. 

33 Yukardaki eser. Sf. 161. 

34 Ragıp Akyava ş , Efsaneler, Ye ş im Efsanesi, Zafer. 21. 1. 1960. 

35 Rı za Çavdarl ı , İ lk Türkler, Aky ı ldı z Yay ını , İ st. 1938. Sf. 19. : Alex. Bertrand: İ stok-

holm Kongresi; Parelfeologie prehistorigueg p. 55. 
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veya Yağmur ta şı ) adlı  incelemesini, Paris'te 1923 y ı lının Ekim ayında 

toplanan Milletler aras ı  Dinler Tarihi Kongresinin İ slam Bölümüne 

sunduğu görülmektedir. O zaman bu incelemeyi, ilerde bir kitap o-

larak yay ınlayaca ğı nı  belirterek, Avrupada ya ğmur, yada ta şı  hak-
kında daha önce yap ılmış  araş tırmalar ı , tarih ve etnografik bilgileri 

de özetliyor. 36  Köprülü bu incelemesini geli ş tirip yayınlayamamış t ı r. 
Abdülkadir İnan, bu ta ş  hakkında "ilk habere Çin kaynaklar ında 

rastlandığı nı" "Tang sülâlesi tarihine göre, di ş i kurttan türemi ş  İ ç-
jini- niş ibu'nun tabiat üstü özelliklere sahip oldu ğu, yağmur yağdı rıp 

fırtına ç ıkarabildiğ i (Hyacinth, 1-258) ve 449 y ılı  olaylarından bahse-

den bir kitapta, Yüeban ahalisindeki baz ı  kâhinlerin Cücenlerin sal-

dırış larına kar şı , ş iddetli yağmur ya ğ dırdıkları , fırt ına ç ıkardıkları  
(Hyacinth, III, 164-165) ilk olarak kaydedilmi ş tir, diyor." 

Ord. Prof. Dr. Zeki Yendi Togan, İ lk Türkler hakkında eski Türk, 

Çin, İ ran ve Yahudi rivayetlerinde bilgiler oldu ğunu, 6 ıncı  yüzyıl veya 

daha önce belirli bir ş ekil alan ve Çinlilerce bilinen (Wei sülâlesi -M.Ö. 

366-558) tarihine geçen "Göktürk- Çin versiyonu, di ğeri de 8. asrın 
ilk yarı sında yaz ılan iki eserden al ınarak Selçuklular namma 1126 da 
yazılan anonim Mücmel ut- tavarih va'-l-gisas kitab ına dercolunan 

"Iran - Hazar versiyonu" ş ekillerinde bize ula ş tığı nı  ve her iki rivâye-

tin "Türklerin Çinlilerle te ınasından, Türk'ün 4 o ğ lundan (yani esas 

4 kabileden) ve Çin taraf ından gelen di ğ er 10 cedden" bahsetti ğ ini, 

İ ran - Hazar rivâyetinin, "ayr ıca," Is ık- Göl civar ında ya ş ayan ve 
devletin meş ru hükü.mdan olan "Türk" ile Ceyhun'da (Yani Aral ta-

rafında) ya ş ayan amcazadesi "Guz" (Yani Oguz) aras ında "Yede ta-

şı " yani milletler üzerinde hâkimiyeti temin eden t ılsımlı  bir ta ş  yü-

zünden uzun muharebeler cereyan etmi ş  olduğundan, Türk'e, Çin 

tarafından gönderilen 10 "kam" (Saman), yani bat ı  Göktürklerinin 

"On Ok" kabilelerinin ilim sahibi olan cedleri geldikten sonra bu haki-

miyet s ırrı  tekrar Türk'ün elinde kald ığı ndan bahsediliyor. 38  "demek-

tedir." İ brahim peygamberin Ş arka gönderdi ğ i oğulları  s ıfat ıyle Ya-

hudi menkibelerinde zikredilen üçü hakk ında, Taberi ve İ bn al Fa-

gih'deki rivâyette ş unlar anlat ı lıyor: Zamiran, Yasubak ve Sukh, ba-

baları  tarafından ş arka gönderilecekleri zaman ona "biz o gurbet ve 

36 (Prof.) Fuat Köprülü (Köprüliizade Fuat), Eski Türklerde dini-sihri bir anane "yat" 

veya yağ mur ta şı , Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuas ı . C. IV. 1. İ stanbul 1925. 

37 Abdülkadir Inan, Tarihte Ve Bugün ş amanizm, Türk Tarih K. Y., Ankara 1954. Türk 

Tarih K. Bas ımevi. (XIV. Yada (Cada, Yat) Ta şı  ve Yağmur Tı lsımları) Sf. 160. 

38 Ord. Prof. Dr. A. Zeki Veli& Togan, Umumi Türk Tarihine Giri ş , C. 1. İ stanbul 1946. 

Sf. 18. 
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vahş et Meminde nas ıl geçiniriz ?' dediler. ıbrahim'cle: "Ben Size, Tan-

rı= isimlerinden (t ılsımlarından) birini ö ğretirim, bunu kullanarak 

Siz düşmanlarımı za galip gelir ve harpte s ıkıntıya düş tüğünüzde bunu 

kullanarak dü şmanlarımz üzerine ya ğmur yağ dırır ve zaferi kazan ı r-
sımz" dedi ve onlara bu ismi (t ı lsımı) öğ retti. Onlar da Ş arka doğ ru 

yürüyüp, nihayet Horasan'a geldiler; orada türeyip ço ğ aldılar ve onla-

rın (yani İbrahimo ğullarının) padiş ahına "khagan" lâkab ını  verdi-

ler." Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, iranhlar gibi Yahudilerin de 

bütün milletleri kendi Milletlerinden türemi ş  göstermek maksad ıyle 

muhtelif kavimlerin adlar ını  kendi geleneklerince mâlüm adlarla bir-

leş tirdiklerini söylemekte ve bu efsânelerde Türklerin Ceddi olarak 

gösterilen (Yafeth) ve di ğ er ş ahıs ve kabile adlarının da böyle oldu ğu-

nu belir<mektedir." Su ve Sakh ş eklinde yazılanların, Şu yaha Saka 

olması  gerekece ğ ine iş âretle, "Eski Tevrat rivayetleri mütehass ı sı  
Dr. Baar" ın bu kelimelerin sâmi kelimeler olmad ıklarını  söylediğ ini 

(Not:66) belirtiyor. "Hazar ve Bulgarlar ın, bir zamanlar Horasan'da 

bulunduklarına dair ba şka rivayetler de vard ır. (Not: 67) Bu Yahudi 

rivayeti Bat ı  Türkistan'da ya şı yan üç ve Hazarlarla dört Türk kabi-

lesinin yağmur yağ dırarak dü şmanları  mağlüp etmek t ılsımını  bil-

diklerini, yani hakimiyetlerinin s ırnnın Yedeta şı 'nda olduğunu, hü-

kümdarlarma Hazar dilince "Hakan" denildi ğ ini anlatmaktadır, ki 

Göktürk- Çin, ve Iran- Hazar rivayetlerinde dört kabileden mürekkep 

Türk'ün hakimiyeti hakkında söylenen de budur." demekte ve 0 Çin-

lilerin Türklerin kudretini iyi cins at ve süvarilikte bulmalar ına rağmen 

"Önasya kavimleri ise bu s ırrın YEDE TA Ş  I'nda olduğuna inan-

mış lardır, ki bütün bu rivayetler, Türklerin en eski zamanlardanberi 
Cihangir bir millet, devletçi ve asker bir millet olarak telâkki olundu-

ğunun ş üphe götürmez ş ahididir.'"° demektedir. 

Oğuz desta ıııı nın anlattığı  büyük Türk devletinde (Hunlar) da, Türk 

adlı  kabile tâbi mevkide bulunmu ş  • "Eski Türk rivayetlerinin" Iran-Ha- 

39 Aynı  kitap. Not: 64. 

40 Ord. Prof. Dr. Zeki Veli& Togan' ın yukardaki eseri. Sf. 20, 21, 22.Nuh'un (ibranice 

Noah) o ğulları  Şem, Ham ve Yefet oldu ğu ve Türklerin soylar ımn Yefet (Yabfes) e dayand ı-
rılmak istenildiğ i mülümdur. Avrupa'n ın güney taraflar ına ve Türklere Yefet denilmektedir. 

Bu ilmi olmayıp rivayettir. Tevrat'ta Yefet'in neden ç ıktığı , etimolojisi belli de ğ ildir. (Abraham, 

İ zak ve Yakov'un Tevratta izah ı  var.) Ibranicede bir deyim mevcut: "Yefe fiyuto şel yefet — 

J) i)% 	e. 	■fı k.-0 	" Yefetin güzelli ğ i onları  çekmiş , gibi; benliklerini kay- 

bedip onlara benzemeye u ğ raşan Yahudilere deniliyor. Yefet=güzellik oluyor. Su ve Şu ib-

ranicede olmamakla beraber Saka, Suka ibranicede mevcut. Çuval, Torba anlam ına geliyor. 

Saka ile bağ lantı sını  tesbit ilmi bak ımdan yapı lamamaktad ır.H. T. 
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zar versiyonu'na göre, dünyaya hakimiyet t ı lsımı  olan Ye d e'rlin ha-
kild sahibi "Türk" tü; bunun Yede ta şan çalarak hakimiyet davas ına 
kalkış an ve Türk'le sava ş an amcazadesi "O ğuz"a galip gelmesini te-
min maksadiyle, "Çin", yede ta şı na nisbeten daha müessir çareler 
ve t ılsımlar (fal ve zecir ve koyun kemik fal ı) bile on "alim (dâna) ve 
mâhir", kam göndermiş tir. Bu sayede hakimiyet, tekrar Türk'ün elin-
de kalmış tır. Bunlar, yukar ıda da anlat ıldığı  gibi, 4 kabile Türkün 
yanındaki On ok (on kabile) uru ğ larının ecdadı dı r. 

Bu rivayete göre, Yafeth o ğulları  arasında "akıl ve ilimde ençok 
behremend" olan ancak "Türk"le "Hazar" olmu ş ; diğ erleri ancak 
sahra kavimleri olarak kalnu ş lardır." 41  

Ord. Prof.Dr. Zeki Velidi Togan, Türk rivayetlerinde hakimiye-
tin geçi ş inde Yede - ta şı nın rolü olduğu inanc ı  üzerinde bilhassa dura-
rak... Önce Türk hakanlarının hükümran olduğunu, sonra hakimiye-
tin yede- ta şı 'm çalan O ğuz yabgularma geçdi ğ ini “hâkimiyetin eski 
Sakalar'dan ve onlar ın esas kolu olan KUN yabgularma geçmesi demek 

olduğunu" Gök Türk Hakanlar ı  kitâbelerde, Kutlu ğ  Handan önce 

beğ lerin tegallübünden ş ikayet ettiklerini, 760 y ı lında Bat ı  Göktürklerin-

den hakimiyetin, Yedisu'da yabgular ına gaçti ğ ini, Karahanl ılar da da 

yine aynı  Karluk yabgularımn hakanlara kar şı  çıktığı nın görüldüğü-
nü, her devirde Hakanlar ile Be ğ ler aras ında bir mücadele olduğunu, 

söylentiler aras ında Yede ta ş  ı 'mn rolünün bulundu ğu açıklanmak-
tadı r. 43  

Ziya Gökalp, Eski Türkler de Din, yaz ı sında, yağmur taşı na ta-
rih ve coğ rafya kitaplar ında da rastgelindi ğ ine i ş aretle (Ravzatus 

Sefa) dan naklen, Nuh'un gemisinin Cudi da ğı  üzerine oturu şundan 

sonra, Nuh'un büyük o ğ lu Yafes'i do ğuya yollad ığı nı , ve ona Türk-

lerin (Cide Ta ş) namını  verdikleri ya ğmur ta şan verdiğ ini, bu ta ş a 

(Yede Ta şı ) dahi dendiğ ini, " İ smi âzam, üzerinde mahkûk oldu ğu 

için, Yafes yağmur istediğ i zaman bunun vas ı tas ıyle muradma nail 
"olduğunu naklen söylüyor ve" Bu ta ş  hakkındaki rivayetler o dere-

cede kuvvetlidir ki art ık onda kimsenin ş üpheye mecali yoktur. Ş imdi 
bile Türkler aras ında bu cinsten ta ş  mevcuttur. Ve maksatlar ının 

istihsaline hâdim oluyor." denildi ğ ini naklediyor. 

Ziya Gökalp, (Mu'cemül Büldan) ın ikinci cildinde, (Ahmed b. 
Muhammed-ül Hemedani, Ebul Abbas ibni Muhammed ibni İ sa el 

41 Zeki Velidi Togan' ın aynı  eseri. Sf. 27. 

43 Ord. Prof. Dr. Z. Velidi Togan' ın ayn ı  eseri. Sf. 289. 
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Merveji) den naklen "O ğuz, Dokuz O ğuz ve Karl ık gibi putperest Türk-

lere s ımrdaş  olan Maveraünnehir de ve sair memleketlerde daima "Türk-

lerin istedikleri zaman ya ğmur, kar ya ğdırdıklarını  iş ittiklerini, önce 

inanmakta tereddüt ettiklerini, fakat "Horasan'da valilik eden ve 

salih olduğu kadar oradaki hükümetiyle de me şkar tan ınan (Davud b. 

Mansur b. Ebi Aliyil Badgisi) le görü ş tük, tereddüdümüz zail oldu."" 

diyerek olay ın nas ı l olduğunu anlat ıyor. Biz bu aç ıklamaya (Ya ğmur 

taşı  ve nas ıl yağdı rıldığı , görenler ve Metodu) bölümünde dönece ğ iz. 

"10. yüzyılın baş ları nda İ slam tarihçilerinden İ bn-ül-Fakih tara-

fı ndan" ya ğmur ta şı  (Hacer-ül matar) (Senk Cede) hakk ında ( İ bn-ül 

Fakih) in Me ş het nüshas ındaki etrafl ı  bilgide (Ziya Gökalp'in de zik-

rettiğ imiz), "Ebu'l Abbas İ bni Muhammed ibn İ sa el- Mervezi" nin45 

 Dokuz Oğuzlar ve Karluklarla kom şu bulunan Türkler'in "istedikleri 

zaman ya ğmur ve kar ya ğ" dırabilmeleri ve fırtına ç ıkartmalar ı  
ve bunu Davud ibn Ali el- Badgisi" gibi güvendi ğ i birisinden teyid 

edilince inandığı nı  kaydetdi ğ i 10. Yüzyıl ba ş larında nerelere kadar 

yay ı ldığı nı  ve etkide bulundu ğunu göstermektedir. 

Ebul Abbas' ın rivayetine göre Halife Ma'mun'un da ya ğmur 

taşı yle ilgilenerek, Abdullah bin Tahir arac ı lığı yle Nuh b. Esed'i bu 

ta ş  hakkında incelemeler yapma ğa memur ediyor. Nuh b. Esed, mem-

leketin ya şhlarım, müslüman Türkleri toplayarak (Cada ta şı ) hak-

kında bilgi istiyor." Bu adamlar, "bu haberler da ğ rudur; fakat sebebini 

bilmiyoruz" diyorlar. 

Burada buna inananlar ın çokluğu kadar, inanm ıyanların da bu. 

lunduğuna veya onlar ın da önleyici kar şı  iş lemlere ba ş vurduklar ına, 

bu kısa tarihçede i ş aret etmek isteriz. 

Ebu'l - Abbas'a, Horasan emin İ smail b. Ahmed (892-907), sava ş  s ı -

ras ında başı ndan geçen, iri dolu ya ğdırma olayı nı  ve onlara kar şı  tedbir 

olarak kendisinin iki rekât namaz k ılıp Allah'a dua etti ğ ini ve bu sihi-

hirin böylece bozuldu ğunu bildiriyor. 

Prof. Fuat Köprülü, 1925 y ı lında yayınlanan makalesinde: "Türk-
lerdeki bu sihri adet hakk ında en eski mâlâmat ı  (H. 301- 332) seneleri 

aras ında Türk memleketlerini gezmi ş  olan "Ebu Dulef Müsear İ bni 

Mühelhel"in seyahatnamesinde bulundu ğunu söylüyor 46  ve diğer ki- 

44 Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din-1-, Yeni Mecmua. Sa. 47. 

45 Abdülkadir Inan, Tarihte ve bugün Ş amanizm Sf. 161. 

46 (Prof.) Fuat Köprülü, Eski Türklerde dini-sihri bi anane "Yat" veya ya ğmurta şı , Da-

rülfünun Edebiyat Fak. Mec. C. IV. 1. /stanbul 1925. 
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taplarda bundan al ınıp faydalanıldığı nı  kaydediyor. Prof. Fuat Köp-
rülü, ikinci kaynak olarak Ka ş garlı  Mahmut'un 1077 de düzenlenen 
(Divan-ü Liıgat-it Türk) ün önemini belirtiyor. 

Hüseyin Namık Orkun 981 y ı lına dair (Ya de) ta şı  hakkında şu 
bilgiyi sunmaktad ır: "981 yı lında Çin hükümdar ımn elçisi Vangyen-tö 
Türkistandaki Uygur hakanı  Arslan Han ın nezdine gelmi ş  olup bu 
ziyareti münasebetiyle Uygurlar hakk ında malûmat vermektedir.' 47 

 "Yü (yani Jade ve Nefrit'in muhtelif nevileri) taşı m iş lemeyi çok iyi 
bilirler.' 48  

El - Birûni ( 973-1051), dinler tarihi yönünden de çok önemli bil-
giler bırakmış t ır. Ord. Prof. Zeki Velidi Togan, onun ya ğmur taşı  ile 
ilgili olarak verdi ğ i bilgi üzerinde durmakta ve "... Türklerin (Allah ın 
Türklere verdi ğ i hakimiyet t ı lsımı) bu yedeciliğ i El-Birûni tarafından 
asıl ve esas ı  olmıyan efsane olarak anlat ılmış  ise de, Türklerle kom ş u 
olan milletlerin, kom ş u hükûmdarlarm ve birçok ilim erbab ının buna 
inandığı , bu taş a ait İbn al- Fagih'in Me ş hed nüshas ında ve diğer e-
serlerde güya bu t ı lsımın tesirini gözleriyle görmü ş  gibi söyledikleri 
rivayetleri ile sabittir." 49  demektedir. 

Orda Prof. M. Ş erefeddin Yaltkaya da Ya ğmur taşı  üzerinde ince-
leme yapmış s° 8. Yüzyıla kadar tarihçeyi götürmü ş  ve bu adetin ba şka 
toplumlarda da oldu ğunu, islamdan önce Araplarda da bulundu ğunu 
söylemekte ve bu defa bilhassa (Ebul - Reyhan' ın Bir Kitab ı) ndan 
etrafl ı ca bahsetmekte, ya ğmur taşı , yeş im ta şı  ve bunun bulunduğu 
yer, rengi, ş ekli, nas ıl yağ dı rıldığı  (metodu) üzerinde durmaktad ır. 5 ° 
H. 432 M. 1040 tarihinde ya ğmur ta şı  hakkında bilgi sunuldu ğu ve 
buna inanıldığı  belirmektedir. Muhtelif k ıymetli ta ş lardan, ş ifa veren 
ta ş lardan sonra, ya ğmur ta şı na geçilmektedir. 

47, Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihi, Ankara 1946. C. 1. Sf. 162. 

48 Yukardaki kaynak. Sf. 163. 

49 Ord. Prof. Dr. Z. V. Togan' ın yukarda ad ı  geçen eseri. Sf. 102, 103. Prof. Dr. Zeki Veli& 

Togan, Yedeciliğe, Yağmur taşı na dair 423. sayfamn 3 bölümünde 8 numaral ı  notta zikredilen 

kaynaklar ş unlardı r• "Not 8- Yedeciliğe ait kay ı tlar İ bn Al- Faqih Me ş hedi Nüshas ı , ur. 171 

a- 173 a. Köprülü Fuat, Eski Türklerde Ya ğmurta şı , d. Edebiyat Fak. Mecmuas ı , (Kı saltma: 

E. F. M.), IV (1925), 1-11. El Birönrnin buna inanmad ığı nı  ve birisinden tecrübe ettirdi ğ ini 

anlatan sözleri, Birunis Picture, S. 89-90" 

50 Ord. Prof. Ş erefeddin Yaltkaya, Yat yahut Ya ğ mur taşı , Gündüz (dergisi), Sa. 3. 15 

Haziran 1936. 

51 Ord. Prof. M. Şerefeddin Yaltkaya, Ebul Reyhan' ın Bir Kitab ı , 5. C. Türkiyat Mec-

muas ından ayr ı  bas ı m. 
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Bu makalede, Muhiddin b. Arab! (X. Yüzy ıl) nın "Yağmur taşı  
vası tas ıyle ya ğmur ya ğdırmak âdetinden haber verenlerin en eskisi 
olmak üzere (Bilgat-ü el-gavas, Üniversite Kütüphanesi, Türkçe yaz ı -
lar kısmı , Sayı  2078, varak 103) ii gösterdi ğ ini, bu makaleden sonra 
yaptığı  araş tırmalarda, Cafer-ül Sad ık "80-699-148-756" ın tilmizi 
olduğu söylenen Câbir b. Hayan' ın 12 yüzyıl önce, Elhavaisül Kebir 
Kitab elbahs de (Beyaz ı t Camiinde Veliyiddin Efendi Kütüphanesin-
de(2564 say ılı) kitab ın 5 - 57 ci sayfalar ında yağmur ta şı ndan, taş la-
rın birbirine çarparak ya ğmur yağdırıldığı na dalı - 52  bilgi vermektedir. 
(Bu ve Ebul Reyhan' ın verdiğ i bilgileri, görenler, rengi, ş ekli, nas ıl 
yağdırıldığı , nerede bulundu ğu-metodu bölümünde görece ğ iz). Yu-
kardaki bilgiden sonra Ord. Prof. Ş erafeddin Yaltkaya, ya ğmur taşı n-
dan bahsediyor. Burada dikkate ş ayan taraf hemen her incelemede 
buna dair kaynaklar ın daha eskilere götürülü ş ü ve Çin v.b. kaynak-
larda, efsanelerde Nuh'un o ğluna kadar gidildi ğ i görülmektedir. 

Bundan sonra, Ya ğmur ta şı mn tarihçesinde, yukarda gördü ğümüz 
üzere Ka ş garlı  Mahmut (XI. Yüzy ıl) yat, yağmur taşı  hakkında bilgi 
sunuyor. 53  

Bunu müteakip kronolojik s ırada Prof. Fuat Köprülü'nün "en 
eski memba" olarak kaydetti ğ i "meçhul bir müellifin (H. 520) de yaz-
mağ a ba ş ladığı  Mücmel el Tevarih vel Kasas" adl ı  kitab ı  gelmektedir. 
"Türklere ait 11. babta " Nuh"un "Yafes"e ya ğmur duas ı  öğ rettiğ ini 
ve "ona İ smi Azaın" ı  bellettiğ ini, "Yafes" in de bunu bir ta ş a kaz-
dırdıktan sonra muska gibi boynuna asarak "Ceyhun" havalisine gelip 
oturduğunu, ve Oğuzlar aras ında bu yağmur taşan elde etmek için 
çatış malar oldu ğunu, "Yafes"in vefatnu müteakip çocuklar ı  aras ında 
çekilen kur'ada "yede ta ş ", "Türk"e isabet etti ğ i halde "Goz" ona 

sahte bir ta ş  vererek as ıl ta şı " sakladığı nı , sonra iş in anlaşı larak arada 
savaş lar oldu ğunu belirtiyor. Prof. Fuat. Köprülü bu münasebetle 
bu esere nelerin kaynak oldu ğunu, nerelerden nakiller yap ıldığı nı_ zik-
rediyor. (Re ş ideddin; Ş erafeddin Yizdi, Abdürrezak Semerkandi; 
Hâfız Ebrû) v.b. bir s ıra Arap, Acem, Türk eserlerinde mükerreren 
yağmur ta şı nın geçti ğ ini söylemekte "burada onlar ın sadece isimleri-
nin zikri bile pek uzun sürer; ve bu mükerrer ifadelerin esasen ilmi 
bir kıymeti de yoktur." demektedir. 54  

52 Aynı  eser. Sf. 20. 

53 Kaşgarlı  Mahmut, Divân-ü Lügat-it Türk, Besim Atalay çevirmesi. C. 111, 2; Sf 3. 

54 Fuat Köprülü'nün, Eski Türklerde dini- sihri bir anane "yat" veya Ya ğmur taşı , Da-

rülfünun Edeb. Fak. Mecmuas ı . C. IV. 1. Ist. 1925 
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13. yüzyılda gene taş la yağmur yağ dırma olayı  önemli bir etkiye 

sahip bulunuyor ve uygulan ıyor. Celâleddin Harizm ş ah, adlı  eserin 
yazarı  ( Ş ehabeddin Ahmed'ün Nesevi) den Türkçeye, Necip İ sun' ın 
çevirmesinde bu hususta ş u bilgi dikkati çekici bir gözleme de i ş aret 

ediyor: "Vela ş gerd (Do ğu Anadoludaki Ele şkird) önüne gelinince, 
ş iddetli s ıcak, kurakl ık ve hayvanlar ı  taciz eden sineklerden halk ş i-
kayet ediyor. Bunun üzerine ta ş larla ya ğmur yağdırmağa karar veri-
liyor. Yazar "Biz buna inarnmyorduk. Sonradan birçok tecrübelerle 
bunun sahih olduğuna inandik" diyor. Ve Sultan' ın bu merasimi biz-
zat idare etti ğ ini, ilave ediyor. Bu defa geceli gündüzlü, arkas ı  kesil-
meden yağan yağmurdan halk ın ş ikayet ettiklerini ve yağmur sihri 
yapıldığı na pişman olduklar ını  bildiriyor. "O kadar çamurlardan, 
bataklardan Sultan ın çadırına gidilemez oldu. Hâtunun sütninesinin 
şunu dediğ ini iş ittim: "Sen bir hüdavent âlemsin. (Yani kainat ın sahi-
bisin) Mukarripleri hep kendisine böyle hitap ederlerdi.) Fakat ya ğmur 
yağdırmakta de ğ il; çünkü böyle bir tâfan ç ıkarmakla hatâ etti; senin 
yerinde başka birisi olsaydı  bunu yapmazd ı , yalnı z elverecek kadar 
yağdırırdı . "Buna cevap. olarak Sultan:- Dünya Senin zannetti ğin 
gibi değ ildir. Bu ya ğmur kudretinin bir alâmetidir; kudretim etrafın-
dakilerin hiçbirisiyle nmkayese edilemez."" 

Bu duruma göre 13. yüzyı lın baş larında ta ş la yağmur yağdırma 
olayı  mevcuttur. Gören ve yazan ki ş i buna tamklık etmekte, önce inan-
xnadığı  halde sonra inand ığı nı  söylemektedir. 

Timur ve Uluğ  Bey (1394-1449) zamanlar ında da çok önem veri-
len nefrit ta şı ndan bahsediliyor. Ulu ğ  Bey Yedisu dan geçerek- Iss ık 
gölünün kuzey kıyı sını  izliyor," Kar ş i'de bulunan ve güya evvelce 
Çin imparatorlar ının külliyetli bir para mukabilinde sat ın almak is-
tedikleri- iki büyük nefrit parças ını  Semerkand'a götürmekle mükellef 
iki bin kiş iden mürekkep bir k ıta, galiba, diğer bir yolu takip ediyordu. 
Ta ş ların getirilmesi için mahsus arabalar yap ılmış ; ya atlar veya öküz-
ler ko ş ulmuş tu. Bu ta ş ların Semerkand'a getirildikten sonra Tilnur' ınn 
kabri üzerine konuldu ğunu müverrihler kaydetmemi ş lerdir.' 56  2 Nu-
maral ı  notta: "Hafı z- Ebra ve Abdür-rezzak yaln ız bir ta ş tan bahse- 

55 Celâleddin Harzemsah, ( Ş ahabeddin Ahmedün Nesevi), Türkçeye Çeviren: Necip As ım, 

Mf. Yekâleti Y. İ st. 1934. Devlet Matbaas ı . Sf. 151. 

Sultan Celalüddin Harzem şah'ın yenilmesi -Mo ğollara- 17 Ağustos 1231. Asıl kitabın 

yazı ldığı  tarih H. 667 (M. 10 Eylül 1268-31 Ağus tos 1269). 

56 Prof. W. W. Barthold, Ulu ğ  Bey ve Zaman ı , Rusça'dan Türk. Çev. (Prof.) Akdes Nimet 

(Kurat), İ st. 1930. Evkaf Matbaas ı . Sf. 86. 
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diyorlar. Mirhond'a göre evvelce nefrit üç parça idi ve bunlardan bi-

risi Timur tarafından götürülmü ş tü." deniliyor. 

"Cada ta şı  efsânesinin Ça ğ atay divan edebiyat ında da yer al" 

dığı nı  söyleyen Abdülkadir İ nan, Ali Ş ir Nevaid-ül Kibar divan ında: 

Yada ta şığ a kan tegeç ya ğı n yağkandek ey sâki 

Yagar ya ğmurdek e ş kin çün bolur la'lin ş erâb âb ıd" beytini kay-

detmekte "Abu şka'nın meçhul müellif'inin "yad" kelimesini "Ya ğmur 

boncuğu; ona kurban kan ı  sürmekle ya ğmur yağ ar" diye aç ıklandığı nı  
ve "Türkistan'da Timurlular ve Özbekler devrinde yaz ılan eserlerde 

"yad ta şı "ndan bahsedildiğ ini, "bu efsaneye" okur yazar adamlar ın 

bile inandığı nı ; Çağda ş  Türk uluslarının folklorunda "yad ta şı " efsâ-

nesi " nin "en çok yay ılmış  efsânelerden biri" oldu ğunu belirtiyor." 

Burada Tarihçe bölümünde 1482 y ı lı  baş larında yaz ılmış , Bayat-

lı  Mahmud oğ lu Hasan' ın, Câm- ı  Cem- Âyin'in den de bahsedi ş imiz, 

bunun nas ıl Türklerin İ slâmlığı  benimsemesinden sonra, İ slami un-

surlarla bu âdetin aç ıklanmasını  gösterme ğe bir ba ş ka örnek te ş kil 

ediş indendir. Burada Nuh'un, Âdem'in yeryüzüne ini ş inden 2250 

yıl geçince dünyaya geldi ğ i, Nuh tûfam olayının olduğu, geminin Mu-

sul'a yakın Ciidi da ğı nda iken t ılfamn yat ış tığı , gemideki insanların 

dış arı  çıkınca, Nuh'un o ğullarından Sam, Ham ve Yafes'ten ba şkas ı -

nın öldüğü, Türklerin atas ının bu Yafes oldu ğu, Nuh'un "yağmur 

yağ dırmaya yarayan Yada ta şan Yafes'e vererek" onu misk kokulu 

ırmak boylar ına gönderdiğ i, Yafes'in bu yada ta şan alarak Uzak Do ğu-

ya gitti ğ i, yetmiş  yıl sonra öldüğü, anlat ılmaktad ır. 58  Böylece Yada 

ta şı nın tarihi, Nuh'tan ba ş lat ı lıp Yafes'e, oradan da Türklere ula ş tı -

rılmaktadı r. 

16. 17. yüzyıllarda önemli bir yazma ta ş larla ilgili türlü bilgi 

ve inançlar ı  toplamış  bulunmaktad ır. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, 

Ş aban Ş ifarnin "kıymetli taş lara dair Ş ifâiye fi't-t ıb" adlı  eserini ta-

nıtırken O da " Ş imdiye kadar ta ş lar hakkında yaz ılmış  en eski kita-

bın Nasirüddin Tilsi tarafından telif edilen eser oldu ğunu ve tetkik-

lere daima bunun esas tutuldu ğunu biliyoruz."" ve "Ya ğmur ta şı na 

dair ş imdiye kadar yap ılan tetkiklerde Ş aban Ş ifârnin bu eseri kulla- 

57 Abdülkadir Inan, Tarihte Ve Bugün Ş amanizm. Ankara 1954. Sf. 162. 

58 Hasan b. Mahmut Beyati, Ciim- ı  Cem-Ayin, Yayınlayan: Kı rz ıoğ lu Fahreddin, Osman-

lı  Tarihleri, Türkiye Yay ınevi, Türkiye Bas ımevi. Ist. 1949. Sf. 381, 382. 

59 (Prof.) A. Süheyl Ünver, Ya ğmur Ta şı  Hakkı nda, İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Tarih Dergisi. C. 1V. Sa. 7. Eylül 1952. İ st. 1953. Osman Yalç ın Bas ımevi. Sf. 77-84. 
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nılmış  değ ildir." 60  diyor ve hekim ve ihniye tariki mensübu Aya ş lı  
Ş aban Ş ifai Efendiyi (ölümü Ankara'da H. 1116 M. 1705) tan ıtıyor. 
Prof. Dr. Süheyl Vnver, bu eserin ad ının "Risâle-i ş ifaiyye fi beyâni 
enva'-i ahcar" oldu ğunu, IV. Mehmed nam ına yazıldığı nı , eserin İ s 
tanbul Kütüphanelerinde müteaddit nüshalar ı  olduğunu, Topkap ı  
Sarayı  Müzesi, Hazine Ktb. Nu.489 ve 551; Nuruosmaniye Ktb.Nu —
3544, kayı tlı  bulunduğunu, kendisinin naklettiğ i metni Antalya kü-
tüphanesindeki nüshadan, yaln ı z yağmur taşı na ait yeri, baz ı  yerleri-
ni geçerek bugünkü ifadeye çevirdi ğ ini ve Nuruosmaniye kitaplığı na 
kayıtlı  olan nüshada "müellifin tashihleri" oldu ğunu belirtiyor. 

Milli Kütüphane Yazma Eserler uzman ı  Dr. Müjgan Cumbur'la 
birlikte, Nuruosmaniye kitaplığı na 3544 sayıyle kayıtlı  yazma= 
mikrofilmi üzerinde yapt ığı mı z incelemeye göre, bu yazman ın ve tas-
hihlerin Ş aban Ş ifaiye ait olmamas ı  muhtemeldir. Zirâ notlarda "baz ı  
nüshalar da" denildi ğ i gibi, bu notlardaki yaz ı , diğ er yazıyı  tutmamak-
tadı r. 61  

Ş aban Ş ifai'nin yazmas ının taş larla ilgili mikrofilimlerini incele-
miş , ayrıca 14 sayfa olan fotokopilerini Milli Kütüphanede çektirmi ş  
ve bu incelememizin sonuna ilave etmi ş  bulunmaktayız. Bu bölümde 
yağmur taşı  (Hacer-i Berf-ü Baran) dan bahsedece ğ iz. Diğer ta şlar 
hakkında verdi ğ i bilgiler müteakip bahislerdedir. 

Nuruosmaniye Kütüphanesinin 3544, Mikrofilim A.1125'e ka-
yıtlı , Ş ifaiye'nin, Ş ifai Ş aban Efendiden, müellifin talebesi olan Mus-
tafa Essafi tarafından istinsah edilmi ş tir. 64 a da "Ebülberekât Ni-
saburi, Nasir Tüsi, Hakim Tifa şı  ve Mansuri" ve di ğ er ş ahısların bu 
taşı n "havas- ı  garabiye ve hikayat- ı  aeibesini nakledip" güvenilir 
ş ahıslardan inceleyip itimat ettikleri, bu kitab ın etrafl ı  bibliyog-
rafyas ı  olduğu beliriyor. Bu dolu ta şı nın, çok müessir oldu ğu, dolu 
afetinden tarlalar ı , bahçeleri korumak için ta şı  alıp yüksek bir yere 
ast ıkları  "Allahü Taalâ ol semte dolu yağ " madığı  belirtiliyor. (Foto-
kopi 64 a da ta şı n rengi, nas ıl bir metodla yağdırıldığı  hakkında da 

60 Prof. Süheyl Ünver bu incelemesinde, Ya ğmur Taşı  hakkında kaynak olarak, Prof. 

Fuat Köprülü'nün Eski Türklerde dini-sihri bir anane "yat" veya Ya ğmur ta şı , (Darülfünun 

Edebiyat Fak. Mecmuas ı), IV. 1. İ st. 1925. makalesini ve Ahmet Vefik Pa şa'mn Lehce-i Os-

manrde Yeda imlâsm ın kullanıldığı nı  ve Divan-ü Lûgat-it Türk'de ,:,,= yat ş eklinde oldu-

ğunu zikrediyor. 

61 Prof. Süheyl Enver'de notlar ında belirttiğ i gibi, Ş aban Ş ifâ1 hakkında, Bursal ı  Tahir 

Bey, Osmanl ı  Müellifleri, İ st. 1342. C. 111. Sf. 220, 221 de bilgi mevcuttur. Yukarda bahsetti-

ğ iıniz eserin Ayasofya ve Nuruosmaniye kütüphanelerinde bulundu ğunu kaydetmektedir. 
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bilgi mevcuttur. 65 b - 66 a; bunu müteakip bölümde görece ğ iz). Türk-
lerin buna büt ta şı , yede ta şı  dediklerini, baz ı  ş ahıslar da bu ta ş tan 
bulunduğu (yazmada büt yaz ılı , bunun put'la ilgisinden ziyade 
yat olmas ı  gerekir) geni ş  ş ekilde anlat ı lıyor. 64 b, 65 a, 66 a da bu ta ş la 
ilgili söylentiler, ya ğmur, kar, dolu ya ğdırdığı  ve rüzgâr estirdi ğ i, Türk-
istandaki yadac ı l ar' ın nas ıl bu iş i yaptıkları  açıklanmaktadır. Hiç 
bulut olmadığı  halde yada ta şı  ile yapılan işlemden iki saat sonra 
bulutların gökyüzünde göründü ğü ve bereketli yağmur yağdığı  66 b. 
de belirtilmekte; nas ıl savaşlar da kar şı  tarafa felaket getirmek veya 
askerlere rahatl ık vermek üzere ya ğmur, vücuda getirildi ğ i (Harzem-
ş ah) 67 a da anlat ılmaktadır. Semerkand ş ehrinde bu ta ş la nas ı l yağmur 

yağdırıldığı  68 a da zikredilmektedir. Bu ta ş ları  hayvan çi ğneyip par-
çalanmas ı , ta ş ların yuvarlanmas ı , birbirine sürtmesi sonucu ya ğmur, 
fırtına, ş iddetli rüzgar olma tehlikeleri kar şı sında yük yükletilen ve 
bu yerlerden geçen hayvanlar ın ayaklarına keçeler ba ğ latıldığı  69 a 
da hikâye edilmektedir. Gene bu 69 a sayfas ında Türkistan'da bir 
yağmur yağdırma i ş lemi anlatıhnakta ve neticede (Fotokopi 70) bu 
iş lemlerin sonucunda ki dileklere, gayretlere kar şı  Allahu Taalâ'mn 
buyruğuyle yap ıldığı  kaydedilmekte, ve Yasuf siiresinden bir âyetle 
bu olaylar aras ında bir bağ lantı  vücuda getirilmektedir. "Göklerde 
ve yerde nice hakikatler vard ır ki yanlarmdan geçerler de o hakikat-
lerden gözlerini çevirirler. Bu i ş in hakikatini Allah bilir ve o her ş eye 
kadirdir." 

Türklerin tarihleri ile ilgili bat ı  kaynaklarında bu yağmur veya 
yada taşı  geçmiş  bulunmaktadır. Profesör Fuat Köprülü bildirisinde 
ve Abdülkadir Inan, Tarihte Ve Bugün Ş amanizim kitab ında bu yön-
lere temas etmi ş lerdir. 

Türklerin, kültür hayat ı , folkloru, etnografyas ı  üzerinde gözlem 
ve derlemeleriyle tanınmış  W. Radloff 1861 y ılında Altay'da Abakan 

Irmağı  kaynağı  çevresinde bulundu ğu sırada yağmur taşı  ile ilgili ola-
ya tan ık oluyor. Bu defa ş iddetli yağmurdan kurtulmak için rehberi 
olan ş ahıs aynı  zamanda yadac ı  olduğundan yağmurun gitmesi, gök-
yüzünün açılması  için afsun mahiyetinde manzume okuyor. Radloff 
Türkçeye çevrilmiş  olan Sibirya'dan (Aus Sibirien ve Proben) de Türk 
dinler tarihi ile ilgili bilgiler yan ında bunlardan da bahsetmektedir. 62  

62 W. Radloff, Aus Sibirien, B. 11. 8 — 9 ve proben. B. 1. 220-221. W. Radloff, Sibir-

ya'dan 1+, İ stanbul 1954, 1 4- 4- Istanbul 1956, 11+ Ist. 1956. 11 4- -F. İ st. 1957. Türkçeye 

Çeviren: (Prof.) Dr. Ahmet Temir. 

54 



Pek tabiidir ki kronolojik s ıraya göre, yağmur taşı na ait bütün 
kaynakların incelenmesi Dinler Tarihi bak ımından önemli ve faydal ı  
olacakt ır. Bu yağmur taşı  ile yağmur yağdırma hareketinin Türkler de-
sihri, mistik ve önemli, etki alanı  çok yaygın bir gelenek olduğu görül-
mektedir. Islâmiyetten önce Türkler aras ında varlığı  aş ikâr derecede 
benimsenmiş tir. Islâmiyetle beraber bu sihir, mistik davran ış , islami 
bir kılık ve tarihçe içinde süregelmi ş tir. Altay Ş amanlar ı  ise,63  yat 
taşı nı  benimsemekte devam etmi ş lerdir. 

Hemen birçok kavimler de pek yayg ın ve etken olan ta ş la ilgili 
inançları  önceki Sayfalarda görmü ş tük. Yalnı z Frazer de ğ il birçok 
Dinler Tarihi araş tırı cıları  ve Din Fenomenolojisi uzmanlar ı  aras ında 

-bazı  dinsel, sihri, majik davran ış lar ve Maçlar aras ında benzerlik tes-
bit etmiş  bulunmaktadırlar. Bizim hemen bütün dinleri k ısa da olsa 

içine almak suretiyle yapt ığı mız inceleme de bunu teyid eder durum-
dad ır. 

C) Yağmur, yada taşnun rengi, şekli, bulunduğu yer: Yadactlar: 

Kullamş  şekli; Dini- sihri metodu. Görenler, inanmayanlar ve inanan-
lar: 

Prof. Dr. Faruk Sümer "Sözlerine itimad olunan baz ı  alim müel-
lifler, Türklerdeki yağmur ve kar yağ dırma hadisesini bizzat gözleriyle 
görmüş  olduklarını  söylüyorlar Lâkin gariptir ki böyle bir ş eyin asla 
mümkün olmayaca ğı nı  red ve cerh eden bir ifadeye henüz hiç bir eserde 
rast gelinmemi ş tir."" demektedir. Gerçekten, ya ğmur taşı  tarihçesi 
ve bu bahis içinde, bu olay ı  denemek isteyenlerden baz ıları  baş arısı z-
lık kar şı sında inanmadıklarını  belirtmek istemiş ler veya ba şka ş ahıs-
lardan dinleyenlerden, bunun olam ıyacağı m kesinlikle ileri sürenler 
yok denecek kadar azd ır. Aksi düşüncede bulunanların bile mütered-
dit, endiş eli oldukları  görülüyor. Prof.Dr. Faruk Sümer: "X. yüzy ılda 

Türk memleketlerini gezdi ğ ini iddia eden Arap müellifi Ebu Dulef 
Mis'ar ibni Mühelhel, İ rtiş  boylarında oturan Kimek (yahut Yemek) 
nam büyük Türk kavminden bahsederken, onlar ın her istedikleri vakit 
yağmuru celbeden bir taş ları  olduğunu "belirttikten sonra" Bu hadi- 

63 Ord. Prof. Dr. Zeki Veli& Togan, Umumi Türk Tarihine Giri ş , C 1 Samani Akideler, 

48; 149, 247, 254, 411 (163), 385 (26), 477 (254). 

Harva, Uno: Die Religiösen Vorstellungen Der Altaischen Völker. Helsinki 1938, 

Werner Söderstrom Osekeyhitiö Porvoo. "F F Communication Nu. 125" 

64 (Prof.) Faruk Sümer, Eski Türklerde Ya ğmur ve Kar Ya ğdırma Adeti, Resimli Tarih 

Mecmuası , 4. C. 44 Nu. 2533 -- 2535. A ğustos 1953. 
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seyi gözüyle gördü ğünü bildiren ilk müellif, büyük Türk âlinıi Ka ş -

garl ı  Mahmuddur" diyor, sonra "ayn ı  asrın ortalar ında yaz ılmış  olan 

Gerdizi'nin Zeyn ül - Ahbar' ında yat ta şı nın menş ei" münasebetiyle 

Nuh'un Yafes'e verdi ği taşı  anlatıyor. 65  Celâleddini Harizim ş ah'ın 

bizzat - fakat a şı rı  derecede- ya ğmur yağdırma olayını  da anlatan 

Prof. Faruk Sümer, XIII. yüzy ıla ait bir eserden, "892-907 y ıllarında 

Maveraünnehir (bugünkü bat ı  Türkistan) hükinn.dan" Samanilerden 

İ smail ibni Nâs ır'ın, müsliimanlardan haraç alan kâfir Türklere sefer 

açıyor, - yukarda anlatt ığı mı z gibi- karşı  taraftaki Türklerin müslü-

manlara, yada, ya ğmur ta şı  ile ş iddetli yağmur ve dolu yağ dıraca ğı nı  
haber al ınca "Samani hükünıdarn" Bunun asl ı  olmaz. Cenab- ı  Haktan 

başka kimse ya ğmur yağdırmaya kaadir de ğ ildir" deyip önem vermek 

istemezken, birden bulutlar ı  görüp, gök gürültüsünü duyunca hemen 

atından atlay ıp Allaha secde ederek yalvarmas ıyle, bulutların yön 

değ iş tiriş i anlatı lıyor. (Aynı  makale) 

Etrafl ıca anlatmam ız gereken bir bilgi de şudur. Harizm hüküm-

darlanndan Sultan Alâeddin Mehmed (Ölümü 1220) huzürunda bir 

ihtiyarın nas ıl bir tasa su doldurup, içine iki boru diktiğ i, üçüncü bo-

ruyu yüksek bir yere koydu ğu, "yağmur ta şı  renginde bir y ı lan bu 

sonuncu borudan a ş ağı  sarkıvermi ş , ihtiyar Türk yat ta ş an tasa dal-

dırmış . Daha bir dakika olmadan bunlar ı  sudan çıkararak birbirine 

sürtmü ş , ve ikisini de birer tarafa fırlatmış " ve bunu yedi defa tek-

rarladıktan sonra tastan su alarak her tarafa serpmi ş  (Aynı  makale). 

Ve sonra yağmur ya ğmış  diyerek bu olay ı  kaydediyor. 

XIII. Yüzy ılda ki bir yazarın "yağmur ta şı  yumuş ak, büyük 

bir kuş  yumurtas ı  büyüklüğünde olup üç türlüdür" diyen Prof. Fa-

ruk Sümer, baz ılarının Çin'in do ğu sınırlarındaki madenlerde, baz ı -

larının, "Çin serhaddin deki sürhab adl ı  kırmızı  kanatlı  bir su kuşunun 

mahsulü" olduğunu söyledikleri ve nas ıl kullanılacağı  hususunda an-

laş mazlık olduğu, bazılarının "aş ağı ya akan bir suyun içine at ı lır" 

dedikleri, birçoklar ının, bunun kullanma s ırrına, metoduna yalnı z 

Türklerin vak ıf oldukları  ve kimseye de *etmedikleri anlat ılmaktadı r. 

ş aban ş ifâi, yağmur yağdırmak üzere tolu ta şı nın yüksek bir 

yere as ılmas ı  gerekti ğ ini söylüyor. Türklerin yede dedi ğ i(sengi büt) 

ün görülmüş  ve denen.mi ş  olduğuna iş âretten sonra baz ı sımn renginin 

toprak ve beyaz, oldu ğunu, üzerinde k ırmı zı  noktalar bulundu ğunu, 

bazı s ımn muhtelif renklerde bulundu ğunu, Ebul Bereket'in birçok 

65 Aynı  makale. Sf. 2533 — 2535. 
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nevilerini gördü ğünü (Fotokopi 64 a), madeninde anla ş mazl ıklar oldu-

ğunu belirtiyor. Baz ı  kimselerin (aksay ı  Hatay..) da olur dediklerini 
( İ ncelediğ imiz bu nüshada buras ı  mürekkeple bozulmu ş tur). Ba şka 

bir nüshayı  gören Prof. Süheyl Ünver, bu illere Tamgaç ilini de kat ı -

yor. Adı  geçen makalesi Sf.79) Nerede bulundu ğu üzerinde de anla ş -

mazl ık olduğunu belirten Ş aban Ş ifai, baz ı larının bu ta ş a hayvani 

dediklerini (hanazir cinsinden) bir hayvan ın karnında bulunduğunu 

zikrettikleri, fakat çok ki ş inin Çin iklimlerinde ve Iran'da bir nevi 

yabani ördekte oldu ğunu söylediğ ini, Serhab denilen bu büyük örde ğ in 

kanatlarının kı zıl olduğunu, suyu sığ  olan yerlerde yuva yapt ığı nı , 

yaz günleri o mahallin suyu çekilince, Serhab' ın yuvas ının bulunduğu 

mahalli iki zir'a miktar ı  kaz ıp ta şı  bulduklar ını , bulduklar ı  taş ları  
hazineye teslim ettiklerini, bu ku ş tan Mı s ır diyarında da oldu ğunu, 

Semur dediklerini, tüyü ile gemilere ziynet yapt ıklarını , fakat o ta şı n 

ahvâlini bilmediklerini, "Cumhur-u Türkân müttefiklerdir ki her ne 

mahalde o haceri istimal ederler" se kar ve ya ğmur yağ aca ğı nı  söylü-

yor. ( 64b) Yaz fasl ında, güne ş  esad burcunda bile ya ğmur, kar ve dolu 

yağ dırı ldığı , ş iddetli rüzgâr estirildi ğ i, bir mahalde güne ş  varken, di ğ er 

bir mahalde kar, ya ğmur ve dolu ya ğ dırma iş ini bu taş la yaptıklarını  
anlatıyor. Buna örnekler veriyor. ( 65a) 

Baz ılarının yağmur için baş ka ve kar ve dolu ve rüzgâr için ba ş ka 

başka taş lar olduğunu söylediklerini, fakat söylentiye göre cümlesinin 
bir ta ş  yağmur taşı  (sengi yede) oldu ğunu, bunun uzmanları  bulundu-

ğunu, bunlardan (yadac ılardan) , bir küme toplansa, birisi ya ğmur, 

diğeri kar, öbürü dolu yağdırmağa gayret etse, Tanr ının buyruğuyle 

her birinin ameline göre halkedece ğ ini, ( 65a) baz ılarının o acâip ahvâli-

nin garayip ve afsun vas ı tas ıyle olduğunu, onlar ı  Türklerden bir guru-

bun bildiğ ini, bilhassa Türkistan vilâyetine mahsus oldu ğunu, yada-

cıların bu iş i yaptıklarını , fakat baz ıları  bu taş  kimin eline geçerse 

orada yağmur ve dolu ya ğdırılacağı nı , "ancak amelini bilen ş ahsa 

mühtadır" denildiğ ini görüyoruz. ( 65  /b.) 

Yağ dırılma iş lemini Ş âban Ş ifai ş öyle anlat ıyor: "mücerret bir 

tarafa su koyup içine ta şı  koyar, yüksek bir yere asarlar. Sultan Meh-

met Harezmi maiyetine mensup bir piri Türki'nin o ta ş la nas ıl yağmur 

yağ dırılacağı nı  bildiğ ini (65  /b) ve onun bunu, çok zahmetli ve s ıcak hava 

içinde geçen bir seferde yapt ığı nı , Allahın emriyle, o ta şı  kullanarak 

yağmur yağ dırması  için ona buyrulduğunu ve (Tifa ş i) nin de orada 

bulunup seyrettiğ ini, o ş ahs ın (yadac ının önce ba şı nı  açtığı  ve bir tasa 

su doldurup önüne koydu ğu ve üç kam ış  aldığı , birini tas ın sağ  tarafına 
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ve birini ta şı n sol tarafına yere dikti ğ ini ve birini tas ın üzerinde tutup, 

her iki kamışı n ba ş larına bağ ladığı nı , sonra ya ğmur ta şı  renginde "bir 

sağ  yı lanı" kuyru ğundan bağ layıp o taşı n üzerine gerilen kam ış a baş  
a ş ağı  astığı nı , öyleki yılan ın başı ndan (Fotokopi 66  /a) tas içindeki 

suya iki endaze yüksekli ğ i olduğu, ondan sonra ta şı n muhafızından 

iki parça ta ş  alıp o tas ın içine b ıraktığı , sonra onlar ı  çıkarıp birbirine 

sürdü ğü, ve her birini bir tarafa att ığı nı , sonra yine alıp suya b ıraktı -

ğı nı , sonra yine ç ıkarıp birbirine sürdü ğünü, yine suya b ıraktığı nı  
yedi defa bu iş lemi tekrardan sonra o kaptan bir miktar su al ıp etrafa 

saçtığı nı , bu esnada yadac ının, başı  aç ık ve saçları  dağı nık, gazaplı  
"ve kelâm ı  hafi ile tekellüm eyleyüp ba şı yle semâya ima evler, güyâ 

yağmur istida eder idi iki saat miktar adam bu minval üzere hareket 

eyledi nagâh etraftan bulutlar nümâyan olup" bol ya ğmur yağdığı m 

(Fotokopi 66  /b) de görüyoruz. Bunu anlatan ş ahıs birçok defalar bu 

i ş lemi gördü ğünü, olumlu sonuç verdi ğ ini "Rabbül aleminin" bilgisi-

ne akıl ermedi ğ ini tanıklık ederek söylüyor. Yaln ız bu gibi iş lerle uğ -

raş anlar ın ş ahsen mal, evlat,. v.b. bir zarara ve felakete u ğradığı , 

bu iş le uğ raş anlarm fakir oldu ğu, fakat Sultan' ın da ihsan da bulun 

duğu (tan ık Tifaş i) belirtiliyor. (67  fa) 

Bir yadac ının âkibeti hikayesi de dikkate de ğer. Harzemş ah Sul-

tan Mehmet, Çingiz istilas ından önce Çin tarafına yaklaşı rken çok 

fazla yağmur ve kar'a maruz kal ır. Bu halin yağmur taşı  kullanan 

bir yedecinin eseri oldu ğunu anlayınca, o iki ş ahsi huzaruna getirir, 

siyah keçelere sar ıp gömdürür. Böylece ya ğmur kesilir. Onlar öldürül-

mese imiş  iş lemleri sürüp, yapt ıkları  yağmur taşı  dolayısıyle, yağmur 

kesilmeyip felakete u ğ rayacaklarm ış . (67  /b) 

Gene Ş aban Ş itai, Semerkand ş ehrinde yağmura ihtiyaç olunca, 

"taş , bir tas içinde suya bira" k ılıp bir mahalle konuluyor. Hafı z na-

mındaki birisi suyu görünce bilmeyerek içiyor, ve hemen ya ğmur ke-

silmek bilmeden yağmağa, seller ta şmağa baş lıyor. Ahali bir felakete 

uğ ramlacağı ndan korkarak sebebini aray ıp buluyor. Hafızı  yakalayıp 

ş ehirden sürünce, ya ğmur kesiliyor. ( 68  Ja) Fakat bu adam hangi vilâyete 

giderse, yağmur da oraya felaket getiriyor. Bunun üzerine, Maveraün-

nehir ve Horasan'dan da sürülerek, nihayet M ısır'a sığı nıyor. Yurt 

özleyiş iyle bir müddet sonra Semerkand'a gidiyorsa da art ık o etki 

kaybolmuş  bulunuyor; fakat bu zata da "ta ş a nisbet olunup" "Hafız 

Yede" ad ını  takmış lar. (68 /13) 

Taşı n kullanış  ş ekli hakkında Ş aban Ş ifai ş u önemli ilaveyi de 

yapıyor: "Bir cemaat" ta şı  mücerred ıslatmakla yağmur vücuda gel- 
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mez onun kullanı lışı nı  bilen sihirbaz ş ahsa bağ lı dır, demiş ler ( 6 8 b). Baz ı  
zevatta bal ıkta ve "insanda bulunan ta ş lar ile dahi ol ameli bilenler" 
yağmur, kar, dolu yağdırabilir, ş iddetli rüzgâr estirebilirler, demi ş ler-

dir (68 /b ve 69 /a). Fakat buna kar şı  Nas ıra Tûsi'nin sözüne göre ta ş -
ları n madeni olmas ı  gerekir. Ve devam ederek "Muhammed b. Zeke-

riyya Ebilbekir Razi"nin Akabe hikâyesine uygundur diyerek, bu 

mûtemet zat ın Kitab'l- havas adl ı  büyük kitab ında anlattığı  hikayeyi 

Ş aban Sifai eserine naklediyor: Türkistanda iki bölge aras ındaki bir 

geçitten hayvanlar geçirilirken ayaklar ına keçe sar ıldığı  ve yavaş  yürü-

tüldüğü, ş ayet o hayvanın t ırnakları  o geçitin ta şı na dokunur veya 
bir taş  zedelenirse, hemen bulutlar peyda olup ya ğmur yağdığı , eğ er 

kış sa büyük tufan oldu ğu anlat ı lıyor. O semte gelenler o ta ş lardan 

alarak Türkistan ş ehirlerine ve diğ er yerlere götürüyorlar ve istekleri 
kar ve ya ğmur yağdırmak ise, o taş tan birini bir "zarf" kap içinde 
suya b ırakıp yüksek bir yere ( 69  a) as ıyorlar, diledikleri ne ise Allahü 

Taalâ vücuda getiriyor, diyor. Bu Türkistandaki geçitten geçerlerken 

yüksek sesle ba ğı rmak, bir ş ey yıkamak, siyah renkli bir ş eyi suya 

bırakmak v.b. caiz görülmüyor, bunlardan birisi yap ılırsa yaz bile 

olsa yağmur, "kış  fasl ı  ise" kar ve tufan zuhûr ediyor. "Üstad Ebul-
Reyhan (Birûni) nin bu olaylar ı  kötüleyip küçümseyerek, benim na-
nazarı nda bu cins fiillerin, insan nevinin yapabilece ğ i iş lerden değ il-

dir, "Ol sözler ki halk söyler mücerred hikâye kabilindendir, demi ş ler" 

diyerek, Ş aban Sifai bu görü ş ü tahlil ve tenkid ediyor ve, ama Ebül 
bereket Ni ş abiri, bu olaylar ı  bildirdiğ i gibi, sözüne güvenilir, tan ınmış  
kimseler da bunun aksini iddia etmeleri ş öyle dursun, olaylar ı  teyid 

etmiş lerdir. Birûni'nin bu görü ş te oluş u, ona mûteber, güvenilir insan-
lar tarafından olaylar ın vasıl olmamas ı dır diyebiliriz, bu hususta ş üp-

heye yer kalmaz, demektedir (69 /b ve 70). 

Hakim Tifâ ş i ise vukuuna inand ığı  ve (Ezharüll - efkar)' ında 

aç ıklandığı  gibi, sözüne inanı lır insanlar tarafından da bilirmi ş , gö-
rülmü ş  ve nakledilmi ş tir, demekte ve önceki bölümde kaydetti ğ imiz 

Yusuf sûresinden bir ayette bu bahsi sonuçland ırmaktad ır. ( 70) 

Ziya Gökalp, yukarda bahsetti ğ imiz (Eski Türklerde Din) ba ş -
lıklı  makalesinde, ta şı n rengi, ş ekli, yap ı sı , bulunduğu yer hakkında, 

Kaş garlı  Mahmut'a dayanarak ş u bilgiyi veriyor: "(Kimin yan ında 

kaş  bulunursa ş imş ek onu yakmaz)" sonra ta şı n iki hassas ını  aynı  
kaynağ a dayanarak veriyor: "1- Ka ş  ta şı  bir bez içine sar ılıp da ate ş e 
at ı lırsa taş  yanmadığı  gibi bez de yanmaz. Mahmut Ka ş gari bunun 
tecrübe edilmi ş  olduğunu te'kiden söylüyor.2- Susam ış  olan bir adam 
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bu ta şı  ağ zının içina alırsa susuzlu ğu gider. Ka ş  siyah ve beyaz olmak 

üzere iki türlü imi ş . Beyaz ına (Örünk ka ş ), siyahına (kara ka ş ) denilir-

miş . (Örünk) ş ark türkçesinde (Ak) manas ındadır. Beyaz ka ş  (Mühür) 

suretinde beraber ta şı nır ve bu suretle y ıldırımdan, susuzluktan ve 

ş im ş ekten emin kal ınırmış . Yüzük ka şı  tâbiri bu istimâlin bir bakiye-

sidir. "Taş ların bulunduğu yer, mevki hakkında ise ş u bilgiyi görüyo-

ruz:" (Huten) ş ehrinin iki tarafında akan iki ırmak vardır ki bunlar-

dan birine (Örnük ka ş  öküz), diğ erine (kara ka ş  öküz) nam ı  verilir. 

(Öküz) ırmak manas ınadır. Mahmut Ka ş gariye göre, birinci de (be-

yaz ka ş), ikincide (siyah ka ş ) bulunurmuş , gûya bu taş lar bu mevki 

den ba ş ka dünyan ın hiçbir tarafı nda bulunmazm ış ." 

Taşı  görenler; nası l yağ dı rı ldığı , kullanma metodu : 

Ziya Gökalp bu makalesinde Mu'cem-ül Büldan' ın ikinci cildin-

de, Türklerin yanlar ında bulunan bir ta ş la yağmur yağdırdıkları , Ah-

met b. Muhammed-ül Heamnrnin Ebül Abbas İ sa b. Muhammed-il 

Mervezi'den naklen bir olay ı  anlat ıyor: "Tekziple tasdik aras ında 

bulun"an ba zat ın verdi ğ i bilgi dikkate ş ayândır:" Fakat, ne zamanki 
Horasan'da valilik eden ve salih oldu ğu kadar oradaki hükümetiyle 
de meş kür tan ınan (Davut b. Mansur b. Ebi Aliyil Badgisi) le görü ş -

tük, tereddüdümüz zâil oldu. Bu zat O ğuz Türklerinin hükürndan 

yani (Yabgu) nun o ğ lu (Balk ık) la görü şmüş  ve aralar ında ş öyle bir 

muhâvere cereyan etmi ş : Biz i ş ittik ki Türkler istedikleri vakit ya ğ -

mur ve kar ya ğ dırabilirlermi ş , siz-de bu iktidar var m ı ?... Böyle bir 

iktidara nas ıl mâlik olabilirler? cevaben bunun do ğ ruluğu hakkında 

bir olay anlat ılıyor ve yak ınlarının, bir gezide, bir da ğı n ötesinde çok 

sı cak, yakı c ı  bir bölgede ya ş ayan bir halk ın bulunduğunu, bunların 

orada nas ıl yaş adıklarını  merak ederek sorduklarmda "orada insan-
ların yer altında ve dağ ların içinde serdapları  var, güne ş  doğar do ğ -

maz bu serdaplara girerler, ancak güne ş in gurubundan sonra oradan 
çık" t ıklarım, "yabani hayvanlara gelince bunlar, kendilerine hassa-

siyet mintarafillâh ilham edilmi ş  olan bir nevi çak ıl taşı ndan edin" 

diklerini "Güne ş  doğunca bu ta şı  baş ları  üzerine kald ır"dıklarmı , "der-

hal güne ş le ba ş ları  aras ında bir bulut peyda ol"duğunu dedesinin iş i-

tince, dedesinin bu ülkeye giderek duyduklar ının doğ ru olduğunu, 

gördüğünü ve" yabani hayvanlar ın kullandığı  ta ş ları  öğ renmeğ e ça-

lış " tığı nı , "bu taş ları  bulunca, gerek kendisi ve gerek maiyetindeki 

adamlar" ın "bunlardan kâfi mikdarda memleketlerine getir"dikleri, 

"Türklerin nezdinde mevcut bulunan ta ş lar" ın o taşlar olduğunu, 

yağmur ya ğması  istenilirse ta şı  biraz kımıldattıkları  "derhal bulut 
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peyd.a ol"du ğu, "kar yahut serin hava istedikleri zamansa daha çok 

salla" dıkları , "derhal kar ve serinlik husule gel"di ğ i ve "bu i ş leri" 

yapmanın kendi hünerleri"olmay ıp, belki Allahın kudretinin bir te-

cellisi" olduğunu soran ş ahsa anlat ıyor. Bu yat ta şan kullananlara 

yadac ı  dendiğ ini önce görmü ş tük. 

Grenard' ın "Huten de ç ıkarılan (yade) ta şı ndan bilezik, çubuk 

baş lığı , enfiye kutusu, yay ı  çekmek için parma ğ a takılan halka, kalem 

sapı , kemer ka şı  ve bilhassa t ı ls ım imal" edildiğ ini (Siyerozevki) nin 

Yakutlardaki (Sata) adl ı  ta şı n güne ş  ışığı nı  zayıflattığı , "Yakutlarm 

Sata 'siyle Uygurlarm" Yade "si" nin ayn ı  ş eyler olduğu, Türk leh-

celerindeki Y harfinin Yakutçaya geçerken (S) harfine de ğ iş tiğ ini 

"Fakat, Yakutlarm bu ta şı  Huten'den getirtemeyeceklerine bak ılırsa, 

Türkler nazar ında mukaddes tamlan her hangi bir ta ş "ın "Yade, ma-

hiyetini alabildiği"nin anla şı ldığı nı , Ziya Gökalp makalesinde anlat ı -

yor ve (Siyerozevski) nin (Sata) ta ş an nas ı l kullandıkları , bunun me-

todu hakkında aynen nakletti ğ imiz ş u dikkate de ğ er bilgiyi veriyor: 

"Sata ta şı , kaynar suya at ı lınca ko ş mağ a, bağı rmağa baş lar, sonra 

ölür. Bu harikalı  bir taş tır ki rüzgarları , fırtınayı , kuraklığı  celb ede-

bilir. Her seyyah bu ta ş tan yamnda bulundurmak ister Çünkü, bu ta ş  
atın yelesine ba ğ lanırsa hafif ve serin bir nesim esdirerek sinekleri 

kaçırır. Bu ta şı  yıldı rım isabet etmi ş  yerlerde aramak laz ımdır. Bun-

dan baş ka, atlar ın, öküzlerin, ay ıların, kurtlar ın, köpeklerin, ördek-

lerin, kazlar ın, kartallar ın ilh. ah ş as ının dahilinde de vücude gelebilir. 

Kurdun satas ı  en kudretli oland ır: Kuraklığ a sebep olabilir" denil-

mekte ve, adi bir sata'n ın yaz ortas ında serinlik husule getirebilece ğ i, 

hattâ kar ve rüzgarlar ı  da çekecek güçte oldu ğu, çok küçük olan bu 

taşı n, bir insan ba şı  ş eklinde bulundu ğu, hangi taraftan rüzgâr esmesi 

dileniyorsa, satay ı  el içinde o yöne do ğ ru tutman ın yetece ğ i, böyle 

yap ı lınca derhal o taraftan rüzgar ın esme ğe baş lıyaca ğı , anlat ılmak-

tadır." Sata'y ı  müessir olmağa icbar için, onu dö ğmek lazımdır, al-

dığı  her darbeye kar şı  fena haval ı  bir gün verir. Aynı  zamanda, bir-

takım efsunlar ı  da okumak laz ımdır: Çocu ğum hayatını  kaybetsin 

ki...davarlar ı m patlasın ki... karım ölsün ki günah tanımıyacağı m. 
Yalnı z seni tamyaca ğı m, ey Sata!"deniliyor. Sata'mn evde tutulam ı -

yaca ğı , hangi hayvandan husule gelmi ş se, onun yapa ğı s ı  içine sar ı l-
dıktan sonra, onu bir delik içinde dikkatle gizlemek gerekece ğ i, Sa-

ta'nı n öldükten sonra, artık baş ka taş lardan hiçbir farkı  kalmıyacağı , 

ilave ediliyor: "Sata'da müessir olan kuvvet, bütün kâinatta münte-

ş ir bulunan kudrettir; fakat sata'da ziyade bir ş iddeti haizdir. Her 

ş ey kaya, a ğ aç, çalı , dağ , seylâb, ot, çiçek ve bilhassa insan eliyle ya- 
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p ılmış  eş ya (e ş ) nanıı ndaki samimi bir cevhere, bir zata, bir ruha ma-
likdirler. Bu e ş dir ki onların yaş amas ını  ve müessir olmas ını  mümkün 
kı lar." 

Ziya Gökalp, Radloff'un Altay Türklerinin Ş amanizmi hakkında-
ki incelemesinde, Ş aman, kamların baş arı  âletleri, def, davulla ve na-
sıl Yada ile iş lemde bulunduklar ını  anlatt ıktan sonra do ğ rudan do ğ -
ruya Radloff'un bir gözlemini naklediyor: "Abakan menbalar ından 

uzak bulunmayan bir mevki de haftalarca devam eden bir f ırt ınaya 
tutulduk. Yanımda bulunan bir yadacı , eli altında hiçbir (y a d a) bu-
lunmadığı  için, benim seyahat eczahanemden alm ış  olduğ u illicı  bir kaşı k 
içinde ateşe tuttuktan sonra dua etmeğe baş ladı ."" 

Prof. Fuat Köprülü, eski Türklerde Dini - Sihri Bir Anane, "Yat" 
veya Yağmur Taşı , adlı  önemli makalesinde, gören, deneyen ve Man-
lara örnek olarak, önce Ka ş garlı  Mahmut'u sunuyor. Onun, Ya ğma 
kabilesindeki yang ın söndürmek için, yada ta şı  kullanıldığı nı , bunu 
gördüğünü, mevsimin yaz olmas ına rağmen "Allah ı n izniyle kar" yağ -
dırıldığı m ve yangının söndürüldüğünü anlatıyor: "Y a t' ın sihir ya-
pılan bir ta ş  ismi olmayıp" hususi birtak ım taş lar ianesiyle yap ılan 
sihir" mânasma geldi ğ ini belirtiyor. Mukdesrnin ş üphe imâ etti ğ ini 
açıklıyor. 

H. 520 yı lındaki, ad ı  bilinmiyen yazar ın (Mücmelü Tavarih vel-
kısas) eserinde, 11. bapta, Nuh'un o ğ lu Yafes'e bir ya ğmur duas ı  öğ -
retip "ismi âzân ı"ı  bir taş a kaz ıyıp oğ lunun boynuna muska gibi . asıp, 
Ceyhun havalisine yolladığı nı  anlatıyor. 

Birtakım bilginler doğ rudan do ğ ruya görerek, deneyerek de ğ il, 
ba ş kalarından dinlemek suretiyle bir kanaate varm ış  ve eserlerinde 
bahsetmi ş  bulunuyorlar. Bunlardan (Tarihçe) bölümünde bahsetmi ş -

tik. 

Gene Köprülü " İ smail b. Nâs ır Samânrnin gayri müslim Türk-
lerle icra etti ğ i bir harpte, Türklerin bu sihri yapmalar ı  ve hüküm-

darların dua ve münâcat ı  üzerine ya ğmur bulutunun tebdili istikametle 
Türkler üzerine gitmesi ve onlar ı  mahvu periş an etmesi" olay ı  anlat ı -
lıyor. Köprülü, Ziya Gökalp'in makalesinde anlatt ığı mız, yağmur 

istenildiğ i zaman taşı  sağa sola kımıldatmak, kar ve dolu için daha 
fazla sarsmak gerekti ğ ine inanıldığı nı  belirtiyor. Yağmur taşı nın her 

66 Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din-1-, Yeni Mecmua. Sa. 47. 
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zaman ya ğmur yağdırmak için özel bir âyinle, birtak ım sihri formül- 
lerle yağmur yağdırmanm mevzuubahis olmad ığı nı  da kaydediyor. 

Diğer bir yerde "Kazvinrnin ifâdat ı  aras ında tarihi dini itibariy-
le ası l, ş ayam dikkat olan cihet, arabi bir nüshada meçhul bir ravrden, 
farisi bir metinde ise "Hasan b. Mahmut Elkazvini" den nakledilen, 
"Sultanm veziri yanında iken sözün" but — " adl ı  taşla geldiğ ini, 
baz ı larının inanmamas ı  üzerine, vezirin birisini ça ğı rtıp "ona Türkçe 
olarak" "Bize but yap"' dedi ğ ini anlatıyor. "o adam bir fincan istedi, 
fincana su doldurdu ve içine de bir ta ş  attı . Kısa bir zaman sonra bu-
lutlar peyda oldu ve ya ğmur baş ladı ." "Farisi metnin ba ş  tarafında bu 
yağmur ta şı na "but" dendi ğ i ve "Celâleddin Havarzem ş ah" nezdinde 
bunun mevcut olduğu da mezkiirdur." denilmektedir. (Ayn ı  makale)." 
Daha önce ş aban Sifâiden naklen özetledi ğ imiz bir yağmur yağ dırma 
olayım, Prof. Köprülü bu makalesinde "Havarezmiler de bu "yatç ı -
lık" âdetinin ş âyi olduğunu gösteren di ğer bir delili de, "Hammer"in 
istifade etmi ş  olduğu "Mahmut b. Mansur"un eserinde buluyoruz. 
Daha önce belirtti ğ imiz bu olay burada aç ıklananla baz ı  farklara 
rağmen birbirine benzemektedir. 

Sultan Mahmut Havarzem ş ah' ın çadırında, yazın yaş lı  bir adamın, 
su dolu bir tası  alıp çadırın ortas ına koyduğu, sağı na ve soluna iki 
boru diktiğ i ve üçüncüsünü yükse ğe diktiğ i, yağmur ta şı  renginde 
bir yılanın bu borudan a ş ağı  sarktığı , neredeyse y ılanın başı nın suyun 
sathına kadar yakla ş tığı , sonra iki adet yat ta şı m tasa dald ırıp çıkar-
dıktan sonra birbirine sürttü ğü, bunu müteakip herbirini bir tarafa 
fırlattığı  ve bu hareketi yedi defa tekrarlad ığı , nihayet tastan su al ıp 
her tarafa serpti ğ i ve gökyüzünü koyu bulutlar kaplay ıp yağmur yağ -
dığı  anlatı lıyor ve bu yadac ı  ihtiyarın, iş lem sı ras ında başı  açık ve a-
yaklarımn çıplak bulunduğu, hiddetli bir durum gösterdi ğ i, ve baz ı  
sözler m ırıldandığı , bu esnada çok yorgun göründü ğü ve ı zt ırap çek-
tiğ i belirtilmektedir. 

Taşı n rengi, ş ekli hakkında yukarda Ş aban Sifarde sundu ğumuz 
bilgiyle karşı laş tırmak üzere Prof. Köprülü'nün Hammer'in fayda-
landığı nı  söylediğ i Mahmut b. Mansur'un eserinden alarak (Notul.) 
belirtiyor: Hacerül mutar kolayca ufalanabilir; büyük hir ku ş  yumur-
tas ı  kadar olup üç türlüdür: K ı rmı zı  beneklerle dolu beyaz toz ren-
ginde, beyaz temiz ve koyu k ırmı zı , yahut muhtelif elvan. Bu ta şı n 
ş ekli hakkında muhtelif fikirler vard ır. Baz ılarının zann ına göre bu 

67 Prof. Köprülü, burada but kelimesinin sanem, put anlam ına gelmekten çok 

ş eklinde yaz ı lmasını  sebep olarak zikrediyor. 
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ta ş  Cinin aksa' hududunda bulunan madenlerin mahsulüdür; baz ıları  
sanırlar ki domuz cinsinden bir hayvan ın karnından çıkarılan hayva-
niül menş ei bir ta ş tır; di ğ erleri derler ki Çin hududunda bulunan "Ser-
hab" adlı  ve kı rmı zı  kanadh büyük bir su ku şunun mahsulüdür: Bu 
kuş  suyun çok olduğu yerlerde yuva kurarm ış , yazın su yuvanın alt ına 
indiğ i zaman oradan ya ğmur ta şmı  çıkarırlarmış ." Bütün Türklerin 
birleşik kanıları , hangi mevsim ve zamanda olursa olsun bu ya ğmur 
taşı nın mutlaka etkisini yapaca ğı dır. Yalnız kar ve dolu ta ş iyle, yağ -
mur taşı nın aynı  taş  mı  olduğu hususunda anlaşmazlık vardır İkisi-
nin de aynı  olduğu düşüncesini benimseyenlere göre, bu etkinin dere-
cesine göre ya ya ğmur veya kar, dolu ya ğ ar. Adı  geçen taşı n kullamlış  
ş ekli üzerinde de anla şmazlık vardır. Baz ıları  bu taşı n yüksekten al-
çağa doğ ru akan suyun içine konulduğunu, bazıları  da bunun kullan ı -
lışı m yalnı z Türklerin bildiğ ini, bunu kimseye söylemeyip s ır tuttuk-
larını , kimseye *etmediklerini söylüyorlar." 

Ord. Prof. Ş erefeddin Yaltkaya, Ebul Reyhan' ın Bir Kitab ı ,ma-
kalesinde (Bu kitab ın H. 432 M. 1040 yıhnda yaz ıldığı nı  belirtiyor.) 
Yeşim Taşı 'mn (Haten) den ç ıktığı nı  söylüyor ve bu mevkide (ka ş ) 
denilen bir vadide (Ye ş im)in beyaz ve âlâsm ın buradan ç ıktığı nı , bü-
yük parçalara mahsus yerin hüldimdara, mahsus oldu ğu, halkın ancak 
küçük parçaları  alabileceğ i, bundan baş ka (Karaka ş ) denilen bir vâ-
dide çıkan (Ye ş im) in renginin (Ka ş ) dan çıkanlar kadar beyaz olma-
dığı m, (Yeş im) in kendisine veya (Ye ş im) cinsinden olan bu ta ş a (ga-
lebe ta şı ) denildiğ ini belirtiyor ve Türklerin kıhçlarını  ve atlar ının 
üzerindeki e ğerlerini ve bellerindeki kemerlerini sava ş larda galebe 
çalmak niyetiyle bunlarla süslediklerini, bundan dolayı  bunlara bakan 
ş ahısların parmaklarma yüzük takma ğ a ve b ıçaklarına sap yapmağ a 
baş ladıklarını" anlat ıyor. "Kitab ül bahs de (Ye ş im) e (galebe ta şı ) 
denihnekte ve Türklerin bunu kar şı larına çıkan kimselere galip gelmek 
için ve aynı  zamanda yedikleri hamur ve k ı zartma vesaire gibi hazm ı  

68 Prof. Fuat Köprülünün yukarda ad ı  geçen makalesi. Not: 1. (Mehmet b. Mansur'dan 

naklen Hammer, "Ruska"mn makalesi ha şiyesinde). Bunun tarz ı  istimali hakkında "Gruna" 

da ve "Vamberi"de de tafsilât vard ır. 
69 (1) Sayı lı  Notta, Ş . Yaltkaya, Divan-ü Lügat-it Türk; (C. 3. Sf. 112) den naklen, Ka ş 'ın 

beyaz ve siyah nevileri olan saf bir ta ş  olduğu, bunun beyazından yı ldırım ve susuzluktan ve 

gök gürlemesinden korunmak için yüzük yap ıldığı m gene (C. 3. Sf. 113) te; Ka ş  öküz (Haten) 

beldesinin iki tarafında akan iki dere olduğunu, bunlardan birisine (Orönk Ka ş  Öküz) denildi-

ğ ini, bu saf ta şı n beyazımn burada bulundu ğunu, ondan bu dereye bu ad ın takı ldığı m, ikinci 

dereye (Karaka ş  Öküz) denildiğ ini, iş te bu -saf ta şı n siyahımn burada bulundu ğunu, bu ta şı n 
bütün dünyada yalnı z bu iki derede bulundu ğunu, not olarak kaydediyor. Ord. Prof. M. Ş ere-

feddin Yaltkaya, Ebul Reyhan' ın Bir Kitabı , 5. C. Türkiyat Mecmuas ından ayr ı  basım). 
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güç olan yemeklerden mideleri a ğ rımamak için kullandıkları  bildi-
rilmektedir. Ve Nas ır bin Yakub bunun firuzeden daha kat ı  olduğunu 
ve Türk diyarında Serev denilen bir vadiye bunlar ı  yağmurlardan 
hasıl olan sellerin getirdiğ ini ve bu ta şı n elmas ile kesilip bundan kemer 
ve yüzük yap ıldığı nı  söylemektedir." 70  Ebul Reyhan muhtelif ta ş lar-
dan bahsettikten sonra ya ğmur taşı na geçiyor. (Sf. 19) "Kitab-ül ha-
vas Râzi inde Türk diyar ında Karluklar ile, Peçenek topraklar ı  ara-
s ında" ki bir dağ  geçidinden insan, hayvan ne geçerse ayaklar ına ke-
çeler sar ıldığı nı , böylece kazara ta ş lara dokunup birbirine çarpt ırmak 
suretiyle ş iddetli yağmur yağ mas ının önüne geçildi ğ ini, ş ayet ya ğmur 
yağ dı rılmak istenilirse bir kimsenin suya girip, a ğ zına bu geçidin ta ş -
larından bir ta ş  alarak elini sallad ığı , derhal ya ğmur yağma& ba ş la-
dığı  anlatı lıyor. : "Bu hikaye yaln ı z İ bni Zekeriya — Muhammed bini 
Zekeriya El Razi el-Razi'ye mahsus de ğ ildir. Bu; hiç bir kimse tara-
fından reddedilmiyerek umum tarafından kabul edilmiş  bir rivayettir. 

Kitab-ül bahis'de bu ta şı n Karluk vadisinin arkas ında bir sahrada 
bulunan siyah ve k ı zıl bir taş  olduğu zikrediliyor. Böyle birbirleriyle 
temasta bulunm ıyan muhtelif taraflardan temin edilmekte olan bu 
hikayeye inanmak laz ımgelir." deniliyor ve Karluklarla Peçenekler 
aras ındaki mesafenin çok uzak oldu ğu hatırlatıldıktan sonra ş u önemli 
bilgiyi veriyor: "Bununla beraber ş unu da söyliyebilirim ki Türklerden 
biri bana bu ya ğmur taşı ndan bir miktar getirmi ş  ve bunu benim se-
vinç ile derhal münaka ş ası z kabul edece ğ imi zannetmiş  idi. Ben; bu 
taşı  kabul etmeden önce kendisinden bu ta ş  ile mevsim hilafında ola-
rak ya ğmur yağ dırmas ını  ve mevsiminde oldu ğu takdirde benim is-
tediğ im muhtelif defalarda bunu tekrar etmesini ve bu suretler ile 
bana kanaat gelecek olursa kendisine umdu ğundan ziyade ikram ede-
ceğ imi söyledim. Bu ta ş  ile yağmur yağdırmağa kalkış an bu kimse 
taşı  suya dald ırdı  ve homurdanma ğa ve ba ğı rmağa ba ş ladı . Fakat 
yağmurdan bir eser zuhar etmedi. Yaln ı z kendisinin havaya fırlatmış  
olduğu sular yere dü ş müş  idi. 

Ya ğmur ta şı  vası tasiyle ya ğmur yağdırmak keyfiyeti yaln ı z nas ın 
aş ağı  tabakada bulunanlar ı  aras ında de ğ il; yüksek tabakadakileri 
aras ında da yay ılmış  ve herkes tarafından asil fasl ı  iyice ara ş tırılmıya-
rak kabul edilmi ş tir." 71  Bu gözlem ve deneme yoluyle isbat ına çalış - 

70 Aynı  makale. Sf. 17. 

71 M. Ş . Yaltkaya'n ın Notu: (H. 1127) de Iran Ş ahı  Hüseyin'in karde ş i Abbas'ın kendi-

siyle muharebe edenler üzerine kar ve ya ğ mur yağdırdığı  ve kendisi öldürüldükten sonra bun-

lardan eser kalmad ığı nı  Raşit Pa ş a tarihinde okuyoruz. (C. 2, Sf. 103 — 104, Ibrahim Müteferrika 

Bas ımevi). 

65 



maya karşı , yağmur ta şı na inananlar ın, taşı  müdafaa sadedinde, çe-
ş itli çevreler ve mahallerin muhtelif etkileri alt ında bu taşı n hassas ı -
nın değ iş ebileceğ ini, Türklerin topraklar ında bu ta şı n yağmur yağ dırma 
hassas ı  olduğu halde, ba şka topraklarda bu ta şı n hassas ını  kaybetti-
ğ ini ileri sürdüğünü anlatıyor: "Buna misal olmak üzere de (Tabe-
ristan) da ğ larının tepelerinde sarı msak döğ ülecek olursa derhal ya ğmur 
yağdığı nı ," gene "Buralarda gerek insan ve gerek hayvan kan ı  döküle-

cek olursa yine derhal ya ğmur yağdığı  da söylenilmekte ve buna muka-
bil Mısır'da dahi hiçbir suretle ya ğmur yağmadığı  (?)ilave olunmak-
tadır. Ben; bunlara derim ki: Bu ya ğmur yağmak ve yağmamak dağ -
ların vaziyetleriyle, rüzgarlar ın esinti mahalleri ve denizlerden- has ıl 
olan buharlar ın geçme yerleriyle alakadard ır. (Taberistan) da ğ larında 
sarımsak döğüldükçe derhal ya ğmur yağmakta olmas ı  hikayesini 
olduğu gibi kabul etmek do ğ ru değ ildir. Bir takım basit insanlar baz ı  
havuzlar ve su birikintilerine bir pislik veya kad ın olsun erkek olsun 

şeri taharetsiz bir kimsenin eli değecek olursa derhal sis, tipi, kar ve yağ -

mur yağar derler ve böyle bir 'itikat ta şı rlar. Bu havuzlar ve sular öyle 
bir dağ larda ve öyle bir mevzidedirler ki zaten oralardan kar ve tipi 
eksik olmaz." 72  Böylece Ebul- Reyhan buna inanmad ığı nı , bazı  ma-
hallere ve baz ı  taş lara özellikler kondurmanm, halk ın yollarını  istedik-
leri gibi istedikleri yönlere de ğ iş tirmek kasdine ba ğ lı  olduğunu, be-
lirtmektedir. " Bununla beraber tek bir deneme yapt ırdığı nı , gözden 
uzak tutmamak gerekiyor. iran Sahi Hüseyin'in karde ş i Abbas'm da 
yağmur yağdırdığı  ve kendisi öldürülünce yağmurdan eser kalmadığı  
olayı  Raş it Paş a tarihinde kaydedilmektedir. 

Gene yağmur taşı nın yağdırma iş inde kullanma metodu, nerede 
bulunduğu, Cabir b. Hayan' ın El havas-ül Kebir- Kitab'ül bahsinde 
(Veliyyiddin Efendi Küt. 2564 say ılı), 56 — 57. Sayfalarında Cabir'den 
naklen a ş ağı daki bilgi sunuluyor: "Yaz ın sıcak bir gününde bu yağmur 
taşan bir büyük tas ın içine koyacak ve tas ın içine doluncaya kadar 
su konduktan sonra bu ta ş ların yüzlerini birbirine sürtecek olursan 
yağmur yağmağ a baş lar." Bu ta şı n, Karluk Türklerinin topraklar ında 
bir derede bulundu ğu, bu yerlerde ayn ı  zamanda elmas da olduğu, 
bu vadinin içinde müthiş  yılanlar, büyük yırtı cı  kuş lar bulunup, man-

zaras ının çok korkunç olduğu anlat ı lıyor. Bu yağmur ta şı nın bulundu-

ğu yerden geçirilen kat ır ve merkep gibi hayvanların ayaklarına keçe-
ler sar ılarak ta ş ların birbirine çarp ıp yağmur yağmasına karşı  tedbir 

72 Yukardaki Makale. Sf. 23. 

73 Yukardaki Makale. Sf. 23. 
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alınmas ı  gerekti ğ i söyleniliyor. Bu korkunç vadide iki yol bulunduğu, 

bu yolların birisinin yılanlı  olduğu, bu yoldan gidilmiyeceğ i, elmasın da 

bu yolda olduğu, yılansız olan yolun daha tehlikesiz oldu ğu, fakat 
yağmur taşı na çarp ıp, ş iddetli yağ acak yağmurdan zarar görmemek 

için mutlaka hayvanlar ın ayaklar ına kebeler sar ı lmas ı  gerekeceğ i ha-

t ırlat ılmaktad ır. 

Ord. Prof. Ş erefeddin Yaltkaya, 1 say ılı  dip notta Ka ş garl ı  Mah-

mut'un bunu gördüğünü tekrarlad ıktan sonra, Acaib-ül Mahlakat 

sahibi Karvini'nin bu ta ş  ile yağmur yağdırıldığı nı  görmü ş  olan bir 

zatla görü ş tüğünü (C. 1. Sf. 290) kaydetmektedir: "Tansukname-i 

ilhani" de verilen ş u bilgileri Yaltkaya önemle belirtmektedir: "Ya ğ -

mur taşı  ve onun hassalar ı : Bu; maruf ve me ş hur bir ta ş t ır. Türkler 

ona büt (püt) derler. Bu ta şı n türlü türlüleri vard ır. Ak, kızıl, 
alaca ve her türlü renkten mürekkep bir renkte olanlar ı  görülür. Bu 

taşı n domuzun karmndan ç ıktığı nı  söyleyenler varsa da do ğru değ il-

dir. Bu yağmur ta şı  (Hata) ve (Tagmaç - Çin) beldelerinin sonlar ındaki 

dağ lardan ç ıkarı lır bir taş tır. Bu ta ş  vas ı tasiyle yağmur ve kar ve dolu 
yağ dırı lır ve yel ç ıkarı lır." "Türklerin, Uygurlar ın buna vak ıf olduk-

ları , ve sanatlar ından bulunduğu, buna vak ıf kimselerin ifadelerine 

göre, bu ta şı n etkisinin birtak ım riyazet ve okumalarla oldu ğu anla-

tılmaktad ır. Bu ta ş la yağmur yağdırma ğı  bilen kimselere "Yet Har-

bi" denildiğ ini, bazılarının bu iş te çok maharet kazand ıklarını , yılın 

hangi mevsiminde olursa olsun, ya ğmur, kar, dolu ya ğdırabildikleri-

ni, yel estirebildiklerini, bulut ç ıkarabildiklerini, hattâ isterlerse bir 

köyün bir tarafını  yağmur ve kara bo ğ arken, diğer tarafın günlük 
güne ş lik kaldığı nı  belirtmektedir. Müellif buna inanmakta ve kesin-

likle ş öyle demektedir: "Ve bu ta ş  ile bu i ş lerin yap ılmas ı  o kadar me ş -

hurdur ki ş erh ve isbata muhtaç de ğ ildir. Bir rivayete göre bu iş lerin 
hepsi için ayrı  ayrı  taş lar vardı r. Savaş larda bu ta ş  ile bu iş leri yapan 

kimseler bulundurulur ve bunlar ile dü ş man üzerine galebe temin 

edilir. Ve Mehmet b. Zekeriya el-Razi (Ölümü H. 311, M. 953), Havas 
kitab ında der ki: Türkistanda bir da ğ  geçidi vard ı r ki" diyerek o geçitten 

yava ş , dikkatli geçilmesi gerekti ğ i, bir ta ş a ayak dokunacak olursa, he-

men gökte bulut has ıl olarak yağmur yağ acak!, ayaklara keçe sarmak za-
rureti bulundu ğu anlat ı lmaktad ır. Görülüyor ki bu geçit çok ün salm ış tı r. 
Bu taş lardan Türkistan ş ehrine getirdiklerini, ya ğmur yağ dırılmak isteni-
lince, su da ıslat ı lmış  olan bu ta şı  ası lı  olarak b ırakmakla ya ğmur 
yağ dırı ldığı nı  söylüyor. Bu da ğ  geçidi hikâyesinin yaln ı z Mehmet 

Zekeriya El Razi'ye mahsus olmad ığı na iş aretten sonra, Türkistan'da 
baz ı  geçitlerde yüksek sesle söz söylemenin bile ya ğmurun yağmasına 
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sebep olduğu gibi, buralardaki "sularda herhangi bir nesnenin y ıkan- 

mas ı  ve bu sulara pislik ve kir ve siyahl ık at ılmas ı" nın bile "hemen 

oralarda ya ğmur ve kar ya ğmasına sebep" olaca ğı  ileri sürülüyor. 74  

Ye ş im taşı  hakkında Eski Eserler Ansiklopedisinde, dünyada 

zümrüt, yakut ve p ırlantadan sonra gelen en sert ta ş  olduğu, bundan 

tesbih, tabak, fincan, b ıçak ve kılınç kabzalar ı  ve ayna çerçeveleri 

gibi birçok ziynet e şyaları  yap ı ldığı , bir ye ş imin halihazı rda deline-

bilmesi için en usta bir ta ş çının saatlerce çal ış mas ı  gerekti ğ i, en mak-

bul renginin koyu ye ş il ve süt beyaz oldu ğu, siyah, sar ı  ve ala renklerinin 

makbul olmadığı  anlat ılıyor. 75  Burada en eski bir Türk antikas ı  olan 

Yeş imin farscas ının Yeş ip, çok önceleri buna Ya ğmur ta şı  veya yat 

denildiğ i, yat ın kehânet anlam ına geldiğ i ve yatlatman ın sihir yap-

tırmak oldu ğu ileri sürülmektedir. Bu aç ıklamayı  önce görmü ş tük. 

Ye ş im efsanesi ile halkın ilgilenmesi üzerine konunun gazete sü-

tunlarında yer al ışı na dair örnekler mevcuttur. Rag ıp Akyavaş , "Ye-

ş im Efsanesi" münasebetiyle ta ş  hakkı ndaki efsâneyi zikrediyor: "Ye-

ş im ş u masaldan do ğ ar: Ş imş ek dut ağ acına aşı k olmuş . Zifaf gecesi 

ş imş ek aş kının olanca kuvvetiyle a ğ aca sar ılmış . İ kisinin birleş mesin-

den ç ıkan alevler, a ğ ac ın yanmas ına sebep olmu ş . Onun yanmas ı ndan 

yerde biten taş  Ye ş im olmu ş ." 76  Yazar, Ye ş imin çok kıymetli, yeş ile 

çalan bir ta ş  olduğuna iş aretten sonra bunlara Türklerin ya ğmur ta şı  
dediklerini ileri sürüyor ve bu ta şı  iş lemenin çok zahmetli ve ye ş imden 

yapılmış  bir tesbihin çok pahal ı  oldu ğunu, "Padi ş ahlar, vezirler," in 

ramazanda ellerinde bu tesbihleri ta şı dıklarını  söylüyor. 

Abdülkadir Inan' ın, Tarihte ve Bugün Ş amanizm hakkındaki 

eserinin XIV. bahsini bu konuya ay ırmış  olduğunu (Sf. 160 — 165) 

önceki bölümde görmü ş tük. Abdülkadir İ nan, bu ta şı n kullanma me-

todu, bulundu ğu yer, ç ıkarıldığı  yer, neye benzedi ğ i ve yadac ılar, 

hakkında ş u bilgiyi vermektedir: "Yada'ya kar şı , karşı  etki bakımından 

bu olayı  naklediyoruz:" Ebu'l- Abhas'a Horasan emiri İ smail b. Ah-

met (892 — 907) söylemi ş tir: Yirmi bin ki ş i ile Türklere kar şı  savaş a 

çıktım. Kar şı mı zda, baş tan ayağa kadar silahl ı  altmış  bin Türk vard ı . 

Bunlardan bir kısmı  bizim tarafımı za geçti. Bunlar bize Türklerin 

iri dolu ya ğdıracaklar ını  söylediler. Biz onlara "Sizin kalbinizden kü-

für hala ç ıkıp gitmemiş tir. Böyle i ş leri hiçbir insan yapamaz" dedik. 

74 Ord. Prof. Ş . Yaltkaya'n ın Yazı s ı . Sf. 21. Kaynak: Sf. 57 — 58. 

75 Eski —Eserler Ansiklopedisi, (398 — Ye ş im) maddesi. Sf. 258. 

76 Ragıp Akyava ş , Efsaneler, Zafer, 21. 1. 1960 
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Onlar "biz haber veriyoruz; Sizi ikaz ediyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. 

Onların tayin ettikleri vakit yar ın sabaht ır" dediler. Sabah oldu. Kor-

kunç bulutlar bizim üzerimizi kaplad ı . Korkunç gürültü oluyordu. 

Herkes korktu. Ben iki rekât namaz k ıldım. Tanrıya dua ettim. Bi-

raz sonra korkunç bulutlar Türk ordusunun üzerine çöktü. Müthi ş  
dolu yağ dı . Böylece Türkler m.a ğlap oldu." 

Sero ş evski'nin kitab ından naklen," Yakutlar ın Yada ta şı na Sata 

dediklerini, bu ta şı n Yakutlara göre, at, inek, ay ı , kurt gibi hayvanla-
rın içinde bulundu ğunu, en kuvvetli Sata ta şı nın kurtun karnından 

çıkarı ldığı nı , ş amanlarm bundan ya ğmur, kar ya ğdı rdıklarım, fırtına 

yaptıklarını , Sata ta şı nın canl ı  bir cislin, olduğunu, insan kafas ına 

benzediğ ini, yüzü, gözü, kula ğı , a ğ zının çok açık görüldüğünü, kadın 

veya bir yabanc ının gözü dokununca ölüp, gücünü kaybetti ğ ini, canl ı  
cada ele al ınıp yukarı  kaldırı lırsa hemen soğuk rüzgar esti ğ ini, yağmur 

veyahut kar ya ğ dığı nı , bu ta şı n at ın yelesi veya kuyruğu altına bağ -

lanırsa at ın terlemediğ i, Ş amanlardan birisine bunu "Sata"y ı  bir kar-

talın verdiğ ini, belirtmektedir. 

Kaş garlı  Mahmut da, XI. Yüzy ı lda kamlardan ayr ı  olarak, yatç ı  
denilen adamlar ı !). (Yadac ı) yada ta şı ndan ya ğmur, kar, dolu, ya ğ dı r-
dıklarım görüyoruz." Abdülkadir İ nan "Yada ta şı  daima rüzgâr esen 

dağ larda bulunur" diyor, ve öncede zikretti ğ imiz gibi, yadac ının yok-

sul oldu ğu ve afsun s ırasmda, "Çocu ğum yaş amas ın, kadmım yaş ama-

sın, mal mülküm fedâ olsun" dedi ğ i anlatı lnı aktad ı r. 8 ° 

Yada ta şı  motifi Do ğu Türklerinin halk edebiyat ında pek çok 

tekrarlanmaktad ır. "K ı rgı z — Kazaklar ın "Er Gökçe" destan ında, 

Altın Ordu'nun ünlü kahraman ı  Er Kosay da, maiyetindekilerin su-

suzluktan s ıkıntıları  üzerine, Er Kosay, at ının eğerleri alt ından Cay 
taşı nı  (Yad ta şı ) alıp, birkaç defa sallayarak yere koyuyor. Ve ya ğmur 

yağmağa baş lıyarak, ya ğmur suyunu içiyorlar." Abdülkadir İnan, 
"Kı rgı zlar' ın Manas destan ının büyük Çin seferi rivayetinde Almanbet 
adlı  kahramanın yağmur yağ dırmak için "bulutları  afsunladığı " zik-
redilmektedir." 82  

77 Abdülkadir Inan, Tarihte Ve Bugün Ş amanizm, Ankara 1954. Sf. 161, 162. 
78 Yukarda ad ı  geçen eser. Sf. 162, 163: Zikreden ve çeviren: Abdülkadir Inan, V. L. Se-

roşevski, Yakutı , C. 1. 657 — 658, 668 — 669. 
79 Ka ş garlı  Mahmut, Divan-ü L. T., C. 111. Türk. Çev. Besim Atalay, Sf. 307;Metin 227. 
80 Tarihte ve Bugün Ş amanizm, Sf. 163. Zikreden: A. Inan, Sero ş evski, Yakut ı , 1. 669. 
81 W. Radloff, Proben, B. 111. S. 96. 
82 Tarihte ve Bugün Ş amanizm, Sf. 164. Notu Zikreden Abdülkadir İnan, "Manas" (Sa-

gımbay rivayeti) rusca tercüme Moskova, 1941. S. 146. A. İ nan: Tarihte V. Bugün Ş aman 

Sf. 164. 178. Not: Yudahin, K ı rg ızca — Rusça Sözlük, Moskova 1940, S. 491 ("Ta ş " kelimesi 

izahında). 
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Yağmur ta şı nın nerede bulundu ğu hakkında K ırgı zların, Cada 

(cay) ta şı nın koyun karn ından ç ıkarıldığı  inanc ını  Abdülkadir İ nan 

kaydetmektedir. Gene Inan" Do ğu Türkistan bak şı larmın meslek 

hayatlarını  ve âyinlerini düzenleyen "risâle" (tüzük) leri bulundu ğu 

gibi "yadac ılar risâlesi'de vard ır." demektedir. 83  

Madenler ve Taş lar uzmanı  W. A. Wooster: "Jade (ye ş im taşı )" 

nın "Jadeite ve Nefrit denen iki madeni ifade etti ğ i, Meksikahlarm 

bu ta ş la ilgili hurâfeleri Eski Dünya'da devam ettirdikleri" "ü ğütülp 

(podra haline getirilip) su ile kan ş tırıldığı nda her türlü iç bozuklu ğ a 

kuvvetli bir devâ oldu ğu, bünyeyi kuvvetlendirip yorgunlu ğu önle-

diğ i ve ömrü uzatt ığı  ve hattâ ölümden biraz önce yeter miktarda 
alındığı  takdirde çürümeyi önledi ği" farz edilmi ş  ve buna inan ılmış tı r. 
"Jadeit"in "esas itibariyle bir Aluminyum ve Sodyum tuzu" oldu ğu 

ayrıca "umumiyetle az miktarda demir Kalsiyum ve magnezyum 
ihtiva et"ti ğ i "madenlerin proxene grubuna ait olup formülü'nün 
"Na Al Si20 6" olduğu "Nephrite"in "umumiyetle magnezyumun yeri-

ni alan küçük bir miktar demiri havi olan bir kalsiyum ve magnezyum 

tuzu" oldu ğu "madenlerin Amph ıbole grubuna ait olup formülü"nün 

"Ca Mg3 (Sio3)4 oldu ğu," her iki ta şı n da çok sert bulundu ğu kaydedil-

miş  ve şu örnek verilmi ş tir: "Meselâ küp ş eklinde 2. 5 santimlik bir 

Nephrite'i kırmak için 50 tonluk bir bas ınç gerek" ti ğ i "münasip ş ekil-

de kesilmiş  Jade taşı  vurulduğunda titre ş imi nisbeten uzun zaman 

sürdür" düğü, "bu yüzden baz ı  ses âletleri"nin yap ılmas ında kulla-

nıldığı , renginin siyahtan, kahverengi — ye ş il ve beyaza kadar çe ş itli 
olduğu, "dış  görünüş teki benzerlik yüzünden Sauss ırıte, Bowe ınte, 

Californite, Verdı te gibi madenlerle kar ış tı rıldı gı" yâni, bunlardan 
ayırt edilemediğ inin de vâki olduğu, Çinlilerin Ya de (Jade) yi bütün 

kıymetli ta ş lardan üstün tuttuklar ı , "Çin kelimesi Yu (ve Japonca 

mütekabili) sadece Jade'yi de ğ il, aynı  zamanda merhamet, tevazu, 

cesaret, adalet ve irfan gibi be ş " ana fazileti, meziyeti ifade etti ğ i, 

sertliğ ine rağmen jade'nin. bilhassa Çin'de i ş lendiğ i ve Jade'nin gerek 

Asya ve gerek di ğer ülkelerde bulundu ğu yerler zikredilmektedir. 84 

 Yadenin, Çin'in muhtelif eyaletlerinde, Tibet v. b. ülkelerinde bulun-

duğu, Nefrit'in, Yeni Zelânda, Güney Islanda, Yeni Kaliforniya'da, 

83 Tarihte ve bugün Ş amanizm Sf. 164. 179. Not Sbornik MAE, 1918. t. v. S. 16 

84 W. A. Wooster ta ş lar hakkında ş u kaynaklar ı  kaydetmektedir: 

H.Fischer, Nephrit und Jadeit, Stuttgart 1880. 

H. R. Brooke, Investigation and Studies in Jade (Privately printed, New York) 1906. 

G. F, H. Smith, Gem-Stones, London 1926. 

E. Britann ıca, Jade, C. 12. S. 682 Stone. 
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Sibirya'da (At Batugol), (Lake Baykal), Alaska'da, Çin'de oldu ğu ve 

bilhassa Batı  Türkistan'da, Karaka ş  ve Yarkent'te ve "Kuen Lun" 
dağ larında bulunduğu anlat ılmaktad ı r. 85  

Bütün bu bilgilerden ç ıkan sonuç, bu ya ğmur, yada, Yad v. b. 

adlariyle anılan ta ş , Türklerin Din tarihinde ve Çinliler aras ında önemli 

bir etkiye ve mevkiye sahip olarak belirmektedir. Bu ta şı n kerânıetine 

inananlar, onu elde etmek için çal ış an çokluk te ş kil etmektedir. İnanç-

s ızlık gösterenler, ender oldu ğu gibi, bunlar'da bu ta şı n etkisinden 

kurtulmak için Tanr ıya sığı nmak yolunu seçtiklerini göstermi ş lerdir. 

Taşı n ş ekli çe ş itlilik gösteriyor. Kezâ muhtelif renklerde olu şu da 

zikredilmektedir. Umumiyetle insan ba şı  biçiminde, yuvarlakça, yumurta 

ş eklinde bulunduğu veya parçalan ıp ş ekillendirildiğ i anlaşı lmaktadı r. 
Nereden ç ıktığı na dair 1-Dini hikâye (Nuh ve Yafes'e verili ş i, II- Hay-

vanî men ş eli olduğu; hayvanlar ın iç uzuvlarında bulunduğu: Kurt, 

Kartal, Serhab v. b... III- Ta şı n madeni olduğu... Taşı n serinlik verdi-

ğ i, o çevrede esinti oldu ğu, bundan dolayı  atların karnı  altına bağ lan-

dığı , taşı n diğ er özelliklerindendir. Türkistan'da bir da ğ  geçidi, orta 

Asya ve do ğu Asya taraflar ında, kısaca Asya k ı tas ının muhtelif yer-

lerinden çıkarıldığı  bir vâkıa olarak belirmektedir. Ta şı n, yağmur, 

kar ve dolu ya ğdırmada kullanış  ş ekli ve metodu'nun farkl ı  ş ekilleri 

bulunmakla beraber, bunlar ın taşı n su içine konulduğu, veya su üstü 

ne as ıldığı , dolayısiyle SU ile ilgili bir iş lem yap ıldığı , taşı n birbirine 

sürtüldüğü, veya ta şı n öteye beriye hareket ettirildi ğ i - hareketle 

bir iş lem-, afsun, dualar okundu ğu, bütün bu i ş lerin tekniğ ini bi-

len Yadac ı  insanlar oldu ğu ve bunlar ın riyâzet halinde bulunduklar ı , 

herhangi bir ş ahısın bunları  yapmas ı  mümkün gibi görünmekteyse 

de, daha ziyade bir yadac ıya ihtiyaç görüldüğü, bazılarını n yağmur, 

dolu, kar ya ğdırma, rüzgâr estirme kerâmetinin ta ş ta ve kullananda 

olduğunu söylemelerine ra ğmen, baz ı larının, tamamen ta ş ta bir sihir 

ve kudret bulundu ğunu ileri sürdükleri görülmektedir. 

Bütün bu kullanış  ve davran ış  ş ekillerinde, uzaktan etki ve ben-

zetme tarz ı  büyü ve sihir hareketlerine uygunluk gösterdi ğ i hakkında 

bir düşünce ileri sürmek mümkündür. 

Türklerin İ slam olmasından önceki zamanlarda kullan ıldığı  iş i-
kârdır. Bu zamanda islâm'dan önceki dini inançlar ımn etkisi görül- 

85 W. A. Wooster'in E. Britann ıca'daki yazısı , Sf. 862, 863. (Iade) ta şı nın resimleri ya-

yınlanmaktadı r. 862 inci sayfay ı  müteakip Yade ta şı ndan, (Eski ş ehirde Lüle ta şı ndan yap ı l-
mış  olanlar gibi), yuvarlak, küre şeklinde veya ortas ı  delik, halka v. b. ve muhtelif insan, hay-

van ş ekilleri görülmektedir. 
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mektedir. Daha sonra Islam olu ş u müteakip bu ta ş  adeti terkedilmek 

ş öyle dursun, ayn ı  önem ve değ eri korumu ş , yaln ı z islami menş e, is-

lami unsurlarla uzla ş tırı lmaya çalışı lmış , Tanrıdan dilekle, ya ğmur, 

kar, dolu ya ğ dırma seromonisi de, ta ş la birlikte yürütülmeye çal ışı lmış  
ve bazan Tanr ı  kudretinin tecelli vas ıtas ı  olarak görülmek istenilmi ş -

tir. 

4-Türkiye D ışı ndaki Türklerin Kutsal Tan ıdıkları  Çeş itli Taş lar: 

a) Genel olarak bâzt taş lar ve &leder 

Burada ayrı  ayrı  Türk ülkelerinden de ğ il, belli ba ş lı  tiplerden 

birkaç örnek sunmakla yetinece ğ iz. 

Ş aban Ş ifaTnin yazmas ı nda Ş ifa için kullan ılan ta ş lar yan ında, 

(Tefeül) maksadiyle ta ş lardan bahsettiğ ini görüyoruz. Baz ı  ta ş ların 

kimyevi etkisinden faydalan ıldığı  anla şı lıyor ve onları n panzehir olu-

şundan bahsediliyor. Bu gibi ta ş lara bile vakit vakit (Hacer-i Ş erif) 

de denildi ğ i zikrediliyor. Bir kimsenin ta ş  panzehiri boynuna veya 

bir yerine ba ğ lasa, bu ta şı n y ılan, akrep v. b. sokmas ını  karşı ladığı , 

akrebin kuyru ğuna bu ta şı  dokundursalar, sokmaktan vazgeçiyor, 

deniliyor. Hatta y ı lanları  bile öldüren ta ş lardan bahsediliyor. Bu pan-

zehirin madeni ve hayvani sar ı  renkli yumu ş ak bir ta ş  olduğu anlat ı lıyor. 

Bu panzehirin madeni olanlar ın Arap memleketlerinde ve Musul ş ehri 

çevresinde bulundu ğu—Irak Türkleri tarafında—, hayvani olan ının, Arap-

lar aras ında ve Türkçe Dağ  keçisi denilen Geyik'in ci ğ erinde bulundu-

ğu, halk aras ında y ılanc ık ta şı  denilen ta ş ların ço ğunun beyaz renkli 

olduğu ve dağ  keçilerinin midesinde bulunduğu, hayvan küçükse ta şı n 

da küçük oldu ğu yazı lıyor. 

Bazı  taş ları  yanlar ında bulunduranlar ın baz ı  hastal ıklardan kur-

tulacağı , kad ınlar yanlarında ta şı rlarsa gebe kalm ıyacaklar ı , erkekler 

yanlarında bulundursa evi:adlar ı  olmıyacağı  anlat ı lıyor. Hastalığı  

geçirmek için baz ı  taş ları  hastan ın sağ  bazusuna veya boynuna ba ğ -

lad ıklarını , hastalığı n böylece geçti ğ ini söylüyor. Mıknatıslı  bir taş  
ş ifa için kullanılıyor. Doğurmakta zahmet çeken kad ınların (Tavş an-

cıl Taşı  veya Kerkes Ta şı ) doğumu kolaylaş tırıyor; kullan ılırken kad ı -

nın sol oyluğuna bağ lanıyor. Bu, fındık kadar bir ta ş t ır. Taş  sallanı rsa 

ses çıkarıyor, kırılınca içinden bir ş ey ç ıkıyor. Bu onda olan bir hassa-

dan ileri geliyormu ş . Baz ı ları  bunun ta ş  değ il, ceviz gibi bir ş ey oldu-

ğunu söylemi ş ler. Gene kı rm ı zı  renkli, karanl ıkta ate ş  gibi ışı k veren 

bir taşı , boyuna bağ lamak veya yast ık alt ına koymak suretiyle o kimse 

uyutulabiliyor. Ba şka bir ta şı  ta şı yana da katiyen uyku gelmiyor. 
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Türkistan'da bilhassa türlü maksatlar için kullan ı labilen ş ifal ı  ta ş lar 

bulunuyor. 

Prof. Ahmet Cafero ğ lu, (Türklerde Sihri Ta ş  Telâkkisi) adl ı  maka-

lede, önce Prof. Köprülü'ye dayanarak ya ğmur taşı ndan bahsettik-

ten sonra "Tamamiyle Sihri kuvveti haiz olan bu ya ğmur ta şı ndan 

başka Türklerin diğer birçok evsafa mâlik ta ş ları  olsa gerektir. Ta ş  
bazan çocuk do ğurtur, bazan sihri kuvvetiyle hastay ı  tedavi eyler, 

bazan da telâkki tesiriyle bir ferdin tam bir halaskar ı  ş eklini al ır."" di-

yor. Prof. Cafero ğ lu, Türkler aras ında "ta şı n sihri ve ş ifa verici bir 

tesire malik oldu ğunu pek kadim devirlere irca edebiliriz" diyor ve 

T. M. 720 de Tonyukuk ad ına dikilen bir anı tın "bir yerinde ta şı n o 

devir Türklerinde sihri bir kuvveti haiz oldu ğu gösterilmektedir." 87 

 düş üncesini ileri sürüyor. Bu an ı tta" Bunun üzerine (keyfiyeti) ka ğ anı -

ma arzettim, ş öyle arzettim: "Çinliler, O ğuzlar, Kitaylar bu üçü bir-
le ş irlerse tehlikede kalaca ğı z; biztali'in iradesine göre bir ta ş  ile tutul-

mu ş  oluruz"" yaz ı sına dikkati çekmek istiyor. Prof. Ahmet Cafero ğ lu, 

buradaki "Uzeçi kelimesinin mahiyeti"nin anla şı lmadığı m, "Rad-

loff ve Thomsen"in ikisinin de "bu kelimeyi "sihri" olarak" çevirdikle-

rini, söylüyor ve "Zaten bu devirlerde, yani 8. ıniladi as ırlarında ta Ha-

rezm'den ba ş layarak Orhon vadilerine kadar uzanan kav -il-Illerde ta ş a 

birçok sihri mahiyet atfedildi ğ ini, eski Ermeni Co ğ rafyac ılarından 

Mosey Hornuski, Harezmlere dair malûmat verirken bunlar ın kendi-

lerine mahsus sihri bir ta ş ları  ve fevkalade iyi oklar ı  olduğunu kaydet-

mektedir." diyor. Prof. Cafero ğ lu, bu hususta 13. yüzy ılda Arap co ğ -

rafyac ılarının bilgi verdi ğ ini zikrediyor ve "Mesela Kazvini (Asar-ül 
-Büldan) ünvanl ı  me ş hur eserinde Amu- Derya nehrinin döküldü ğü 

gölden "kavun"a benzer ve birçok sihri evsaf ı  hâiz ta ş ların çıkarı l-
dığı nı  sarahaten kaydetmektedir." (S. 2). Bu ta ş ların ilaç yerine kul-

lanıldığı nı  yaz ıyor. Aynı  yazarın "Acâib-ül Mahlükat" adl ı  eserinden, 

faydalanarak rengini, ş eklini, kum sanc ı s ını  durdurucu ve mideyi 

kuvvetlendirici, idrarı  sökücü tesirinden, ta şı n bir bardakta eritilerek 

içildiğ inden bahsediyor. Biz s ı hri taş la, kutsal tan ınan taş lar üzerinde 

86 (Prof.) Ahmet Cafero ğ lu, Türklerde Sihri Ta ş  Telâkkisi, Halk Bilgisi Haberleri, C. 2. 

Sa. 13. 1 Kasım 1930. sf. 1. 

87 Prof. Ahmet Cafero ğ lu bunu W. Radloff'un, Die Alttürkische İ nschriften der Mongo-

lei Zweite folge. S. Petersburg. 1899. S. 6'ya dayand ı rmak istiyor. 

88 H. H. Schaeder: Mogolistandaki Türkçe Kitabeler. Türkiyat Mecmuas ı , C. 3. Sf. 113. 

(Z. DMG C. 18. 1925. Türkçeye Çev.: Rag ıp Hulûsi), Prof. Ahmet Cafero ğ lu bu çevirmeyi zik-

rediyor). 
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durduğumuzdan, Kazvini'nin bu ta ş a "yahudi ta şı " da denildi ğ ine 
ve onun hakkındaki bilgiye sadece i ş aretle yetinece ğ iz. 

Horasan'da,Türkistan'da, K ırgız ve Başkurtlar aras ında, çocuk 
dileğinde, çocuk tedavisinde ta ş tan faydalanma görülmektedir. Bir 
ziyaretgâhtan ta ş  alma, bir müddet ta şı  taşı ma, sonra yerine b ırakma, 
mezarta şı  veya uygun bir yere ta ş  yap ış tırma veya çocuk rahats ı zh-
lığı nda türbede veya yan ında veya sadece kutsal bir taş  üzerinde b ı -

rakmak veya bir delikten geçirmek gibi olaylar mevcuttur. 

b) Azerbaycan'da Kutsal Ta ş lar: 

Azerbaycan'da da, ilaç, Ş ifa' için, ya ğmur için, çocuk do ğurmak 
için v. b. taş lara inançlar vard ır. Prof. Ahmet Cafero ğ lu "Tıpkı  Ana-
dolu da oldu ğu gibi Azeri Türklerinde de ta ş , çocuk doğ-unıunda mü-
him rol oynamaktad ır." diyor ve çocuklar ı  olmıyan kadınların çok 
zaman, hemen her ş ehir de bulunan, önce buralarda ş eyhlik yapmış  
kimselerin türbelere " İmaınzade" giderek onlar ın mezarları  yanında 

bulunan bir ta şı  kucaklarına aldıklarını , ve bir müddet tuttuktan son-
ra yerine koyduklar ını , bu kadınların bu taşı n sayesinde çocuk dün-
yaya getireceklerine inand ıkları nı , söylüyor. (Ayn ı  makale). 

Abdülkadir İnan bu gibi inançlar ın Kırgız ve Ba şkurtlar aras ında 
olduğunu incelemelerinde bildirmi ş tir. Prof. Ahmet Cafero ğ lu, Azeri 
Türkleri aras ında Horasan'a yak ın bir yerde, ta ş la bir hastalık yoket-
me olayının olduğunu belirtiyor. Ziyaretçilerin bu ş ifah büyük ta ş a 
karınlarım aç ıp göbek sürttüklerini gördü ğünü ve göbek sürtmekten 
oldukça büyük olan bu ta şı n bir parça eridi ğ ini anlatıyor ve HoraSan 
ş ose yolunun kenar ında bulunan taşlara bile İ mam Rızayı  ziyarete 
giderlermiş  ( İmam Rı za Türbesi dolay ısiyle kutsalla ş an ve yürüyen 
taş lar) diyor ve ilave ediyor: "hakikaten seyahatim esnas ında araba-
cım, arabayı  durdurarak bana ta ş ların yürümekte olduğunu isbata 
çalış tı ." " Gene Azerbaycan'da Lenkeran ilinde çok eskiden kalma 
"Tütk Ocağı " adı  verilmiş  bir mezara katar hastal ığı na yakalananla-
rın gittiklerini ve hastalar ın mezarın üzerindeki ta ş a yüzü koyun uzan-
dıklarını  ve bu i ş lemden Ş ifa beklediğ ini belirtiyor. "Horasan, Kerbelei 

ve sair bu nevi mukaddes şehirlerin taş ları  umu.miyetle halk beyninde 
oldukça mühim yer" tutar ve "Azerbeycan'da korkak kimselere" 
"takriben 20 veya 25 ta ş  bir kap" içindeki suda tutulduktan sonra 
bu ta şı n suyu içiriliyor, demektedir. Baz ı  taşların ş ifa, tedavi ş eklinde 

89 Prof. Ahmet Cafero ğ lu, Yukarda ad ı  geçen makale ve 3 say ı lı  not. 
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kullanış ları , kimyevi hassalariyle de ğ il, sihri, kutsal bir mahiyete sahip 
olduğundand ır. Burada da görülen bu türlüsüdür. 

e) Türk Kazaklar ı , Oğ uzlar ve Türkistan'da Taş la Ilgili İ nanç-
lar, Taş lar ; 

1840 yı lında Kazaklar içinde seyahat eden Gazi Molla Hoca, hu-
râfelerle mücadele etmekle tan ınmış  bir zatt ır. Radloff'un Proben'in 
de de görüldüğü üzere Ta ş la ilgili inançlar zay ıf değ ildir. Gazi Molla, 
eserinde bunu ş öyle belirtiyor:" 

Yabanda e ğ er yal ğı z ağ aç bolsa 
Yaki çe şme ya uluğ  taş  bar bolsa 

Bala tapmas hatunlar dertle bolsa 
Anda bar ıp koy soyup konar imdi" 

Abdülkadir İ nan, Molla Gazi'nin, bu âdetleri ş iddetle tenkid et-
tiğ ini, "Sahrada tek ba şı na biten bir a ğ aç, ya bir p ı nar, ya da büyük 
bir ta ş  (kaya) bulunursa k ı sır kad ı nlar onu ziyaret eder, kurban kesip, 
orada geceyi geçirirler" 91  dediğ ini söylüyor ve sonra ilâve ediyor: " Ş a-
manist Türklerin inan ış larına göre her da ğı n, her kutlu p ınarın, göl ve 
ırmakların, kutlu ağaç ve kayalar ın "i zi"leri (yâni sahipleri) vard ır." 92  
Ş amanistler aras ında kalınt ılar süregeldi ğ i gibi islâmiyeti kabulden 
sonra bile "Orman, a ğ aç, su, kaya "izi" (Sahip) lerine ba ş ka bir isim 
altında kurban sunmaya devam etmi ş lerdir." 93  

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, O ğuzların Hıristiyanl ığı  Mese-
lesi'nde 94  Barthold'un iddias ını  reddederek O ğuzların Hıristiyan ol-
madığı m isbat etmek istiyor. Bu makalede Prof. Zeki Velidi, Elbirâni 
metnine dayanarak, O ğuzlar garip ş eyleri, çeş me yan ı ndaki taşı  görün-
ce tapı nı rcası na saygı  gösterdiklerini, o çe şme yanındaki taş a çıkmak 
suretiyle iz kalm ış , diyor. Barthold bunu görerek bunu — ibâdeti — , 
Hıristiyanl ığ a ( İ sa menkibesine) benzetiyor. Ord. Prof. Zeki Velidi, 
Al-Birâni'nin "Al- Asar-ul Bak ıye" sinden naklen, (Matbuda Sf. 264), 
K ımuklar ülkesinde göle benzer tatl ı  bir sulu p ınar olduğu, Menkür 

90 Gazi (Molla), İş bu kasa Kazak'n ın Ahvallerin beyan eder, Kazan 1879. 

W. Radloff. Proben 1V; 214 — 232 de Almancaya tercüme ediyor. Nakilde bulunan Ab-

dülkadir İ nan. 

91 Abdülkadir İ nan, Hurâfeler ve Men şeleri, Ankara 1962. Sf. 17. 

92 Aynı  kitap. Sf. 39. 

93 Aynı  kitap. Sf. 40. 

94 Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, O ğuzların H ı ristiyaol ı gına Ait, Türkiyat Mecmuas ı  
1928, C. 11. Sf. 61 —67, 
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denilen da ğda olan bu p ınarın kalkana benzedi ğ i, suyunun kenar ı  
ile bir seviyede oldu ğu anlat ı lıyor ve bazan bu p ınardan ordu su içer, 

fakat su yüzü bir parmak bile eksilmez. "Bu p ınar yanında insan aya ğı  
ve elinin (iki dizinin) izleri var. Belli ki adam burada ibadet etmi ş . 

Yine bir çocu ğun ayak ve e ş eğ inin tırnak izi vard ır." Bu rivâyet baz ı  
kaynaklarda "ta ş  üzerinde i z" diye anlat ı lır. Birünfnin bu kaydnı a 

göre Guzler (O ğuz), p ınar ve oradaki izleri görülen topra ğı  (belki ta ş a)  

takdis ediyorlard ı . Abdülkadir İ nan'da (Hurafeler ve Men ş eleri) adl ı  
eserinde bu nokta üzerinde duruyor. Bu yukardaki p ınar kenar ındaki 

kayay ı  gördüklerinde, -O ğuz Türklerinin -yere kapand ıklarım (secde 

ettiklerini) naklediyor. 95  Abdülkadir İ nan, bunu bir ta ş  kültüne ben-

zetmek istiyor. (Hurafeler ve Men ş eleri) adl ı  eserinde, "miladdan sonra 

III. yüzy ılda devlet kuran Toba sülâlesi devrinde de Hunlar dev-

rindeki" dinin devam etti ğ ini "Çin kayna ğı na göre Tobalar ilk bahar ın 

ilk ayında Gök Tanrıya," ve "atalar ına kurban" keserlerdi, diyor ve 

devam ediyor: "Son bahar ın ilk ayında yine Gök Tanr ıya âyin yapar-

lar ve kurban sunarlard ı . Ataların tap ınağı  olarak bir ta ş  oyarlard ı . 

Kuzeyindeki yurtlar ından güneye göç ederken bu taş  üzerinde Gök 

Tanrıya, yere, Ilikan ı n atalar ına kurban sunarlar ve âyinden sonra 
kayın ağ ac ı  dikerlerdi. Bu kay ın ağ açlarından Tanr ısal,kutsal bir or-

man meydana gelirdi." 96  

Abdülkadir İ nan' ın gözlemiyle de teyid edildi ğ i üzere, Türkistan'da 

Seng -Hoca (Taş  Hoca), çe şme yanında ta ş  bir heykel bir ziyaret, adak, 

kurban yeri olarak kullan ılıyor. Rusların 19. yüzy ılda i ş galleri zama-

nında, mevcut arkeologlar, bunun Budda heykeli oldu ğunu söylü-

yorlar. 

Türkistan'da da, Anadolu da söylenildi ğ i gibi, bir çok yerlerde, 

Hz. Ali'nin Düldül'ünün ta ş larda izleri olup, onu ziyaret ediyorlar. 

Abdülkadir İ nan' ın çevirdi ğ i, Beltirler de Tanr ıya (Gök'e) kur-

ban merasiminde, söylenen bir ilahide şu mısraları  görüyoruz: 

"Ey Teye nehri 

Keskin ta ş larına (selam olsun), Sak! (Sâk = "Amin, yerine 

kullanı lıyor) 

95 Abdülkadir İ nan, Hurâfeler ve Men şeleri. Ankara 1962. Sf. 14. 15. 

96 Abdülkadir İ nan, Hurüfeler ve Men ş eleri. Diyanet İş leri Ba şkanlığı  Yayınları  Bâtıl 
İ nanış lar Serisi. Nu: 1. Ankara 1962. Nur Matbaas ı . Sf. 10. 11. 
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Dağ lara ve sulara, kurbamm ı z iriş sin, Sak! 

Acele etmeyiniz ey ruhlar 

Biz evlad ınız göğüslerindeyiz !." 97  

Türkistanda Kaya, Mermer Direk, Gökta ş  : 

Amerikal ı  Ş iller, Türkistan seyahatinde önemli gözlemlerde bu-

lunmuş tur. Semerkant ş ehrinde birçok evliyamn türbe ve mezarlar ını  
gördüğünü, gene Semerkant yak ınlarında kayadan oyulmu ş  mağ ara-

lara rastlayarak bunlara girmek istedi ğ ini, fakat bunlar ın Semerkant-

ça "mübarek ve mukaddes addolundu ğu cihetle" ayakkab ılar çıka-

rılmadan kayadan oyulmu ş  mağ aralar ın ziyaretine müsaade edilmedi-

ğ inden içeri girmedi ğ ini 98  anlat ıyor. Semerkant'ta Ş ah Zende camiine 

yakın bir caminin içinde, çok kal ın, fakat kısa dokuz mermer direk 

bulunduğu, mermer direk üzerinde çok güzel ve nâdir bir "Kelâm ı  
Kadim" olduğu ve bunun alt ındaki direklerin aras ından sürünerek 

geçmenin bile baz ı  hastal ıklara faydal ı  olduğunun ahali tarafından 

bildirildiğ ini 99  söylüyor. Ş irdar medresesi önünde, yüksekte meydan ın 

bir kö ş esinde bir ta ş  olduğunu, ahaliden ço ğunun "bu taşı n üzerine 

mum dikmek ve para b ırakmak" suretiyle adaklar ını  yerine getirdik-

lerini "° anlatan Ş iller daha sonra Semerkant'taki, Orta Asya'da çok 

ş öhret yapmış  olan Gökta şı 'ndan bahsetmektedir. Kale içinde, orta 

Asyada ş öhreti olan Gök ta şı  havi "emirin" (Timur) eski saray ı  bu-

lunduğunu, harabeye yüz tutmu ş  bir bina olduğunu, vaktiyle burada 

toplant ılar olduğu, divanlar kurulduğunu anlatt ıktan sonra GÖKTA Ş I' 

na, sözü getiriyor: "Divanhaneye girilecek kap ının mukabilinde beyzi 

talâni ş eklinde ve kül renginde karib beyaz renkte yekpare mermerden 

rnânıul dört sütun üzerine yaz olunmu ş  Gök Taş  tâbir ettikleri bir 

taş  olup bunun on kadem dört bus tulü ve dört kadem dokuz pus arz ı  
ve üzerindeki sütunlar ile beraber iki kadem irtifa ı  var ise de ziirinde 

olan sütunlardan ba ş ka yaln ız ta şı n kalınlığı  ancak dokuz pustur. 

Mezkür ta şı n namından dahi anla şı laca ğı  veçhile aç ık mavi ve ye ş ile 

karib bir renkte olmas ıdır." Taşı n kül renginde oldu ğunu, fakat orta 

asya halkı  aras ında gökyüzünün kül renginde bilindi ğ inin yaygın ol- 

97 S. D. Maynage ş er, Beltir'ler de Tanr ı ya (Gök'e) Kurban Merasimi Meselesi. Türkçeye 

Çeviren: Abdülkadir Inan. Ç ığı r (dergisi). Say ı  52. Temmuz 1937. 

98 (Amerikal ı ) Ş iller, Musavver Türkistan Tarih ve Seyahatnamesi, Türkçeye Çeviren: 

(İngilizce Ö ğ retmeni) Ahmet Efendi, Dersaadet (Istanbul) 1294, Basiret Gazetesi Matbaas ı . 

(1873 yı l ındaki seyahat). Sf. 303, 304. 

99 Aynı  kitap. Sf. 327, 328. 

100 Yukardaki kaynak. Sf. 329, 330. 
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duğunu, kül renginde olana dahi Gök bora tâbir ettiklerini, baz ıları -

nın anlattığı na göre bunun Gökta şı  diye adlandırılmasının diğer bir 

sebebi bulundu ğunu söylemekte ve Timurlenk'in Semerkant ş ehrinin 

iç kalesi dahilinde dört katl ı  büyük bir saray yapt ırdığı nı , Keş i ş eh-

rindeki saray ına Aksaray ad ını  verdiğ i gibi buna da Göksaray dedi-

ğ ini kaydetmektedir. Timur'un soyundan gelmi ş  olan han ve emirle-

rin merasimleri bu Göksaray' ında yap ıldığı  hat ırlatıldıktan sonra 

ş öyle demektedir: "Gökta ş  ise selefülzikr Göksaray'da olan bir ta şı n 

nam]. olup Semerkant'a hükûmdar olanlar ın kâffesi Devleti Miyei 

Osmaniye Padi ş ahlarımn taklid seyf usulü ve âdeti gibi bu taşı n üze-

rine oturmadıkça hükümdarlığı  sahih Olamıyacağı  itikadı  âdet hükmüne 

girdiğ inden, hattâ milâd ın bin yediyüz yirmi iki (1722) senesi Ebül 

Fevzi nam Han aleyhine ahalinin k ıyamiyle mezkûr ta ş  üzerine otur-

madığı  cihetle hanlığı  sahih değ ildir diyerek hanl ıktan def ile yerine 

Rahim Ham hükûmdar nasb etmi ş lerdir. ,9101 Gökta şı nın ne derece ö-

nemli olduğunu bu örnekleri yeteri kadar göstermektedir. 

Emel Esin, (Türkistan Seyahatnamesi) nde VIII. yüzy ıldan XIV. 

yüzyıla kadar büyük ta ş lardan yap ılan, bazen insan ş eklinde oyulan 

Balballar dan bahsediyor ve bunlar ın, Orta Asya'da, Orhon vâdisin-

den, Türkistandan Avrupa'ya, Ukrayna ve K ırım'a kadar yay ıldığı nı  
belirttikten sonra: "Bu heykeller, mezarlar ın üstünde bulundu ğu için, 

onların mezarda yatan ş ahıs tarafından öldürülerek âhirette kendisine 

hizmete mahldı m edilmi ş  kimseleri temsil ettikleri söylenir" diyor. 102  Bal-

ballar hakk ında, Türklerde Mezar Ta ş ları , bahsinde etraflica duraca ğı z. 

c) K ıbrıs'ta Hala Hâtun Türbesinde (boş lukta durduğ una inanı -

lan) Taş  

Kıbrıs'ta Larnaka yak ınlarında tarafımızdan 30. 9. 1962 de in-

celenen Hala Hatun türbesinde bo ş lukta duran bir ta ş a inanç ta dik-

kati çekmektedir. Hazreti Muhammed'in Halas ı  ( Ümmü Harem) oldu-

ğu söylenilen, halk arasında yaygın adıyle (Hala Hatun) denilen bu 

han ım ilk hemş ire imiş . Kıbrıs'ın fethi s ıras ında kat ırdan düş erek 

ş ehit oluyor ve bu yere gömülüyor. Söylentiye göre mezar ı  üzerine 

I — Ya Kudüs'ten Mescid-ül Aksa'dan, veya 2 — Tûr—u Sinâ'dan, 5-6 

metre uzunlu ğunda I metre kadar yükseklikde, yekpare ta ş , kaya 

geliyor ve mezarın üzerinde 4-5 metre yüksekli ğ inde boş lukta (mual- 

101 Aynı  kaynak. Sf. 333. 334. 

102 Emel Esin, Türkistan Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu Yay ınlarından, Yl. Seri 

Nu: 4. Ankara 1959. Türk Tarih Kurumu Bas ımevi. Sf. 11. 
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lâkta) duruyor. Bu görünü ş  ziyaretçileri heyecana sevkediyor. Ziya-

retçi bir gebe kad ın, öylece havada, bir yere dayanmadan duran ta şı  
görünce, heyecan ve korkuyle çocu ğunu düş ürüyor. Bu olaydan sonra 

ziyaretçilerin korkular ını  önlemek üzere, ta şı n altına sütun ş eklinde 

duvarlar yap ılıyor. Bunlar ın ilmi hakikat değerini anlamak üzere 

yakın zamanlarda ölçen iki yüksek mühendisin, yapt ıkları  hesaplara 

göre kaidenin çok zay ıf olduğu, bu duvarın üzerindeki ta şı  çekemiyece-

ğ ini, bunda bir s ır olduğunu bildiriyorlar. Ta ş , hâlen sa ğı  solu duvar-

lara dayanm ış  bir durumda bulunmaktad ır. İ ncelediğ imiz günde hiç-

bir yere dayarımadan, bo şlukta durmamaktayd ı . 

Bu mahal K ıbrıs'ta yerli ve yabanc ılar tarafından ilgiyle ziyaret 

edilmektedir. Hâlen buras ı  onarı lmış , bahçe d ışı nda ise gazino yap ıl-
mış tır. Bahçeler, havuzlar içerisinde bak ımlı  ve güzel manzaral ı  turis-

tik bir yer te şkil etmektedir. 

d) Makedonya Yiirüklerinde : Dilek Ta şı , Babu Taşı , Hacatlar 

Taşı : 

Makedonya yörükleri aras ında Dilek, Taşı , Babu Taşı , Hacetler 

Taşı  daha çok tan ınmış  kutsal ta ş lard ı r. Dilektaşı , "Sivritepe denilen 

yerde, yüksekçe bir kayad ır. Bayram, h ı drellez ve Nevruz günleri 

ziyaret edilerek dibinden ta ş  toplam"yor.'" Babu Taşı  : (Babu ihtiyar 

Bulgar kad ınlarına verilen ad): Karasinan köyü yak ımnda bulunan, üzeri 

düz olan ve bir ev büyüklüğünde olan bu ta şı n yan tarafından oraya 

çıkmak için merdiven ş eklinde bir yol bulunuyor. "Ta şı n üstünde or-

taya do ğ ru" yirmi santim çap ında bir dairevi oyuk mevcut" olup, at 
nalı  biçimini gösteren bu oyuk hakk ında halk bir menkibeye inanıyor. 

"Hazreti Ali, at ı  ile bu taraflara gelmi ş . Atının bir aya ğı  bu ta şı n üs-

tüne, diğ er bir aya ğı  da (Hisseler) denilen ve köye yar ım saat mesafede 

bulunan diğer bir ta şı n üstüne basarak geçmi ş , hattâ at ı , bu taşı n 

üstünde ağnarm ş  (s ırtını  sürterek yuvarlanm ış ) bu sebepten Babu 

ta şı mn üstünde mezkiir oyuk has ıl olmuş ". Bu taşı n alt ındaki mağ araya 

Bulgar kad ınları  gelerek oralarda mum yakt ıklarından, taşı  da ziyaret 

ettiklerinden, h ıristiyanlarca da kutsal tan ındığı  anla şı lıyor. 

Hacatlar Taşı : Mayada ğı  arazisi içinde mukaddes tan ı nan diğ er 

büyük bir kayad ır. Bu ta ş  bir tepe üzerinde olup buraya da "Hacatlar 

tepesi" derlerdi. Burada ara s ıra mumlar yak ılırdı  Buradan ba şka 

103 Ibrahim Gökçe ıı , XIX. As ırda: Makedonya Yürük Folkloru, (Ziyaret mahalleri: Dilek 

Taşı , Babu Ta şı , Hacatlar Ta şı ), Türk Folklor A. C. 2. Sa. 26. Sf. 415 — 416 
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hayli uzakta (Izvor) arazisi içinde (Delikli Ta ş ); denilen bir kaya daha 
vard ı . Burada senenin belirli zamanlar ında toplantılar yap ı lı rd ı . Bu 
toplantılara h ıristiyanlar ın da i ş tirak ettikleri olurdu. "Söylentiye göre 
koyunları  hastalıktan ölen ve tek koyunu kalan çoban, koyununu 
bu delikten geçirerek hayvan ı  salgın hastalıktan kurtarm ış . Bu kayadan 
kadın, çoluk, çocuk geçiyorlar, deli ğe s ıkış an olunca havaya silah 
atıyorlar. Deli ğ i geçemeyenlerin günahkar oldu ğuna inanı lıyor. Buradan 
üzgün, melânkolik insanlar, çocu ğu olmıyan kad ınlar, hattâ fazla 
üremesi için hayvanlar, ipek böce ğ i tohum kutular ı  geçiriliyor. 

Türk alemi içinde bir uçtan di ğerine kadar ta ş la ilgili inançlar 
bulunduğunu bir kesit halinde de olsa gösterme ğe ve genelliğ i belirt-
meğe çalış tık. Müteakip, (Türkiye'de ya ş ayan Ta ş la ilgili Inançlar) 
bölümünde, bütün öncekilerle kar şı laş tırma yapmak, böylece biraz 
kolaylaşnuş  olacaktır. 
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TÜRKIYE DE YAŞAYAN TAŞLA ILGILI INANÇLAR 

III 

a) Tılsmı  değeri kalmayan ta ş lar: 

Bizans zaman ından kalma, esrarengiz bir kudreti bulundu ğuna 

inanılan tılsunların bir kısmı  karaya bir k ısmı  denize aitti. 

Sütun ve heykellere, veya ta ş  üzerindeki kabartmalara, leylek, 

horoz, kurt, ku ş , sivrisinek, karasinek, y ılan, ejder, v.b. ait bulunan 

bu varlıkların taş la kayna şımıyle, Bizansl ılar bunların birtakım kerâ-

metlerine inan ırlard ı . 

Çemberlita ş , K ıztaşı  bir hât ıra an ıtı  olmaktan ba şka, bir t ılsım 
olarak da benimsenmiş ti. K ı zta şı 'nı n yakınından geçen k ı zların bâkire 

olup olmadığı nı  haber verdi ğ ine ve "T ılsım olarak da ş ehri y ılandan 

ve karıncadan korudu ğuna inamlırdı " 1  

Hâlen, İ stanbul halkı  için bunların t ılsım değerine dair bir inanç 

kalıntısının mevcut olu şu tesbit edilememi ş tir. 

b) Kalıntı ları , izleri devam eden ta ş lar: 

Anadolu'nun Dini Tarihinde Ta ş 'ın önemi ve mevkii üzerinde 
(Giriş ) bölümü içerisinde durmu ş tuk. Burada kal ınt ıları  süregelen 

bâzı  hususlar üzerinde duraca ğı z. 

Anadolu Efsâneleri aras ında taş la, kaya ile ilgili olanlar az de ğ ildir. 

İ stanbul, Bo ğ aziçi'nde, Bo ğ az' ın iki yanındaki Kavaklar'da, Kara-

deniz'e ç ıkış • kap ı sı  sayılabilecek kayalara dair olan ı  bunlardan birisi-

dir. "koca kayalar ın, aç ılıp kapanan çeneler gibi birbirine çat çat 

1 Mithat Serto ğ lu, İ stanbul T ı lsımları , Tarih Dünyas ı , S. 36. 26 Aral ık 1952, Sf. 

1482, 1494. 

İ . H. Konyal ı , Eteğ i Kirlenen K ı zlar ı  Mahkûm Eden K ı zta şı , Tarih Hazinesi, S. 8. 

15 Mart 1951, Sf. 397, 398. 
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çarpt ıkları", "bu iki tarafl ı  kayaların aras ına düşen gemiler"in "bu 

kayalar tarafından çiğnenip parçalan"d ıkları 2, keskin kayalar da oturup 

uzun saçlar ını  tarayan ve "hazin türküleriyle gemicileri ç ı ldırtıp ka-

yaların üzerine çeken güzel deniz k ı zları  (Siren'ler)'mn, tesirini Orfe 

boğ azda ilerlerken, lirini çal ıp onların musikisini bast ırarak yol al ıyor 

ve gemidekiler bu musikinin vecdi içinde Sirenlerin tesirinden kurtu-

larak, "hep bir a ğı zdan türkü söyliyerek küreklere dayanm ış lar ve Ka-

vakları  geçerek Karadeniz'e aç ı lmış lar. Bo ğ az' ın o kayalar ı  bu efsânede 

Simplegad kayalar ı  adını  alır. Bu vakadan sonra o kayalar uslanm ış  
ve art ık yerlerine oturmu ş lar."3 

Gene bu kitapta eski "Frikya'da (Edremit) Koca Katran da ğ ları  
denilen bir dağ  zincirinin en yüksek zirvesi"ne ait efsane yer almak-

tad ır. Bu Ida da ğı nın zirvesindeki (Kazda ğı ) kayal ıklandı r.4 

Gene bir başka efsane de ş öyledir: "Izmir'in yan ında Manisa da ğı nda 

bir kaya vard ı r. Rüzgâr gözya şı larını  o kayan ın üzerine ta şı r. O kaya-

dan su s ızar, ona hala Niyobe'nin kayas ı  denmektedir. 

Dünyanın her tarafında teessür timsali olmak üzere Niyobe hey-

kelleri yap ılmış tır. Bir Anadolu'lu ş air, "Tanrılar Niyobe'yi ta ş a dön-

dürdüler, fakat sanatkâr insan tanr ılara meydan okuyarak onlar ın 

taş a döndürdükleri insan ın ta ş tan heykelinde Niyobe'yi yine diriltti" 

der." 5  

Anadolu'da eski efsâneler aras ında bir de Yanarta ş  vard ır. Anadolu 

Efsâneleri yazar ı  bu "yanarta ş taki ate ş in ruhuna vaktiyle bir mabet 

(Efestos Mabedi) ve bir de kilise (Bizans Kilisesi)" yap ı ldığı nı  ilave 

ediyor. 6  

M. Ali Yalç ın, Antalya çevresinde bu Yanarta ş  hakkında bir ma-

kale yayınlayarak, "Bellerofantes'in çarp ışı p, "bir mı zrakta yere göm-

düğü Canavar" ın, ejderhan ın toprak, kayalar, ta ş lar içine girdiğ i 

halde, "alevden dili" d ış arda kal ıyor, devamlı  yanıyor. Bunun binlerce 

yıldanberi yanan tabii bir yeralt ı  gaz ı  olduğunu söyleyen yazar, 

Efestos mabedi, Bizans kiliseleri harabelerinin bunu çevreledi ğ ini, 

halen görülme ğ e değ er olan bu yanarta şı n ufak bir ş ehrin havagaz ı  

2 Halikarnas Balıkçı s ı  (Cevat Ş akir), Anadolu Efsâneleri, İ kinci Bask ı . Yeditepe Ya-

yınları . İ stanbul 1957. Baha ve Ünal Bas ımevleri. Sf. 33. 

3 Anadolu Efsâneleri. Sf. 34. 

4 Aynı  kaynak. Sf. 55. 

5 Aynı  kaynak. Sf. 76. 

6 Anadolu Efsâneleri.Sf. 133. 
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ihtiyac ını  karşı layacakı  gibi, iktisadi değ eri yanında "tarihi ve turistik 
kıymeti"nin e ş siz olduğunu bildiriyor.' 

Anadolu Tanrılari kitab ında da, "Anadolu'da da ğ larda uğurlu ve 
kerâmetli say ılan delik kayalar "bulundu ğunu, günümüzde bile çocuk 
doğuramam ış  kad ınların çocuk dileğ iyle, bu uğurlu deliklerden geçtik-
lerinin görüldü ğünü, bildiriyor ve "Belki bu delik, ba ş langıçta bir kap ı  
yani daleth yahut fallik (Yazar, üçgen, koni ş ekilli cisimlerin fallüs 
inanc ıyle ilgili olduğunu bilhassa belirtiyor) say ılmakta idi"' ve da ğ -
lara, tepelere, Dinler Tarihi içinde verilen öneme temasla "Anadolu'da 
böyle tepelere K ısmet Tepesi, K ısmet Ta şı , K ısmet Da ğı  denilir" de-
mektedir. 9  

Anadolu, muhtelif medeniyetlere, kültürlere ve muhtelif dinlere 
be ş ik olan, etkiler, kal ıntılar, tabaka tabaka birbirine eklenmi ş , diğ er 
memleketlere de geçmi ş  bir aland ır. Fakat buna nihai ve as ıl renk ve 
etkiyi yapan, damgas ını  vuran, bilhassa Türklerin 1071 i müteakip 
Anadolu'yu, Türkiye'yi dolduru ş u olmuş tur. islamlıktan önceki Türk-
ler aras ındaki dinler, bilhassa samanl ık ad ı  takılmış  inançların kalıntı -
ları  ve insan ruhbilimine uygun ortak davran ış lar, s ı zıntılar, hakim ve 
esas mevkide İ slam dini olmakla beraber Anadoluda ta ş la ilgili inanç-
lar do ğmuş , belirmiş tir. Fatihler, ş ehitler, gaziler, erenler, keramet 
sahipleri yan ında efsâneler de yer alm ış , saygı  ve inanç seviyesi yüksel-
miş  ve halen ya ş amağ a devam etmi ş , geçmi ş ten türlü inançlar kalm ış -
tı r. 

ç) Genellikle illerde Ta ş : Satı  Taşı : 

Türk Halk Edebiyat ına da Ta ş , Sab ır Ta şı  gibi masallarla, ilenç-
lerle (Ba şı na Ta ş  düş sün v.b.) girmi ş tir. Bilhassa ya ğmur dualarının 
ço ğunda Ta ş  özel bir yer almaktad ır. 

M Ş akir Ülküta şı r, (Türkiye Etno ğ rafya ve Folklor Sözlü ğü Üze-
rine Bir Kalem Tecrübesi), adl ı  eserinde, "Çocu ğu olmıyan veya olup-
ta ya ş  axnlyan aileler"in çevrelerindeki yat ırlara adak adad ıkları , 
dilek diledikleri ve do ğ acak çocu ğunu bunlara satt ığı  ve çocuk do ğunca 
henüz yaşı na girmeden o yat ıra gidilip adak (Sat ı  Satılmış  adiyle) 
yerine getiriliyor, böylece "çocuk yat ıra sat ılmış  olduğundan yaşı ya- 

7 M. Ali Yalçın, Antalya'daki Yanarta ş , Havadis (gazetesi), 12 Kas ım 1956. 

8 Halikarnas Bal ı kç ı sı  (Cevat Ş akir), Anadolu Tanr ı ları , İ kinci Baskı , Yeditepe Yay ın-

ları , İ st. 1962. Yeni Matbaa. Sf. 86. 

9 Ayn ı  kaynak. Sf. 87. 
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cağı na" inan ı lıyor. Ayrı ca Ş akir Ülküta şı r baz ı  yerlerde "Sat ı  Taşı " 

denilen ve kutsal tan ınan ta ş lar olduğunu, bu ta ş ların aileler tarafından 

ziyaret edildi ğ ini, "Ziyaretlerden sonra gerek yat ırın himmetinden ve 

gerek ta şı n kutsallığı ndan ötürü çocuk olursa o ğ lana "Sat ılmış ," kı za 

"Satı" ad ı  konulduğunu söylüyor ve ilâve ediyor: " Ş u kadar ki, bazan 

doğ an çocuklara bu iki addan birinin verili ş i sadece yat ır veya ta ş tan 

yap ılan istianelere müstenit olmaz. Çocuk ya aile içinden birine veya 

baş ka bir adama da sat ılır."" Böylece ta ş tan ba şka araçlar ın da araya 

girerek gene ayn ı  ad ın verilebildiğ i anlaşı lıyor. 

d) Eski Mezarlar, Dikili Ta ş lar ve Türklerde Mezar Ta ş ları : 

"Ziyaret olunan yer manas ında" olan ve ölü gömülen ve üzeri 
bina ile örtülmemi ş  çukura mezar, kabir (Türkistan'da gavr) denil-

mesi, üstü yap ılan müslüman kabirlerine türbe ad ı  verilmesine i ş aret-

ten sonra, bu üstüne bina yap ılmamış  mezarlar ın baş  ve ayak uçlar ına 

taş , heykel v.b. dikilmesi olgusunu görmekteyiz. 

Eski Yunanlılar ve Romal ılarda ve di ğ er toplumlarda bu maksat-

la mezarlar, mezar binalar ı , anı tlarına dair bilgiler mevcuttur. "Tür-

beler ve mezar âbideleri sanat tarihi bak ımından, tümülüsler yani kur-

ganlar, yeralt ı  mezar mağ aralar ı , ehramlar, mastabalar, mozoleler, 

künbetler, mezar âbideleri, mahzen mezarlar ve saire ş eylerdir."11 

Dinler Tarihi bakımından da önemli olan mezar, mezar ta ş ları , türbe 

ve mezar âmtlar ı  geniş  bir inceleme konusu olmaktad ı r. 

Mastaba: Eski Mı sır'da dikdörtgen ş ekilli, arapça (sedir) le ifade 

edilen "üstü kesik bir ehram" tarz ındaki "mezar binalar ı" "memleketin 

büyüklerine ve zenginlerine mahsus" olup, "bu mastabalar ta ş tan 

örülmü ş " ve bir kı smı  toprak alt ında "di ğ eri toprak üstünde olmak üzere 

iki kısmı  ihtiva ediyordu. Mastabalar ın tu ğ la yahut umumiyetle ta ş la 

örülmü ş  muhtelif ş ekilleri vard ı . Ölü kültüyle ba ğ lı  olan mastabalar, 

Eski Devlet Ça ğı nda (2780-2280) de görülmektedir. 12  Belirli günlerde 

yiyecek ve içecek getirilmesi, ölünün ş erefine âyinler yap ılmas ı , kurban 

ve adakların konulmas ı  burada oluyordu. Bütün bunlar ölümden sonra 

ya ş ayışı n devam edece ğ ine, ecdatperestli ğ e dair inanc ı  belirtmektedir.i 3  

10 M. Ş akir Ülkütaşı r, Türkiye Etnografya ve Folklor Sözliigii Üzerine Bir Kalem Tec-

rübesi. Birinci Fasikül, İ stanbul 1937. Burhaneddin Bas ımevi. Sf. 26. (Adlar, Adverme ile ili-

ş ikli Adet ve İ nanmalar) 

11 Prof. Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, Ist. 1950, C. 111. S. 1315. 

12 Serge Sauneron, Mastaba: Knaurs Lexikon der ügyptischen Kultur, 1961, S. 156 —158. 

13 Önceki kaynaklar ve Ord. Prof. Yusuf Ziya Özer, M ı s ı r Tarihi, Tarih Kurumu Yay ı nı , 

Ankara 1939. Sf. 101. 
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Mastabaların yer alt ında kalan bölümünde, ölünün lâhdinin ko-

nulduğu bir oda vard ı . Ayrı ca, ölünün i ş ine yarayaca ğı  inanc ıyle bir 

takım yiyecek ve e ş yanın bulunduğu mahzenler, zeminden "be ş  altı  
metre" kadar a ş ağı da bulunuyordu. Mastaba'n ın toprak üstünde bu-

lunan yerde ibadet için odalar da vard ı . Bunun iç duvarlar ına ölünün 

adı  yazı lıyor ve hayaliyle ilgili resimler yap ı lıyordu. Bir türbeyi an-

dıran bu mastabalar "ölünün uhrevi hayat ını  yaş adığı  bir ev telakki" 

edilmekteydi. 

Bu mastabalar ın yaz ı tları , duaları , dilekleri ihtiva ediyor, ölü 

kültüyle, eski M ı s ı r diniyle ilgili âdet ve inançlar ı  belirtiyordu. ı 4  

Mastabalardan önce birtak ım, Kaya Mezarlar ının, Kum Tepeli 

Mezarların kullanı ldığı  Mı s ı r'da, Mı s ır' ın en eski tarihi ça ğı nda (M.Ö. 

3000-2750) aras ında tahminen M. O. 2800 den itibaren Ehramlar gö-

rülmektedir.i 5  

Ehram (Piramid): M ı sır kı ral ı  (Firavun) öldü ğünde ailesi ve saray 

halkının gönüllü olarak ölmek istemesi ve firavuna yak ın bir yerde 

gömülerek, k ıral ın diriliş iyle, onun hayat da ğı tma gücünden (manas ın-

dan) faydalanmak isterlerdi. Bu bak ımdan kıralın cesedine büyük itina 

gösterilerek, önce kaya mezarlar, sonra mastabalar yap ılmış  ve nihayet 

bu mastabalar ın üst taraflar ı  tamamlanarak, ehram=piramid ş ekline 

geçilmiş tir. Eski zamandan kalma yüzlerce ehram içinde Keops (halen 

yüksekliğ i 146, 59 metre olup 10 metre a şı ndığı  sanılıyor), Kefrena. 

ve  Mikerinus ehramları  en tan ınnuş larındandı r. 

Sumerler de Etrüsklerde de buna benzer mezarlar oldu ğu, "bun-

ların menş einin Asya Ziguratlar ı"na götürüldü ğü ve "XVII. ve  XVIII. 

as ırların ikonolojisinde ehram ş ekli"nin ebediyetin ve ölmezli ğ in bir 

timsali olarak kullarn1""d ığı  ileri sürülmü ş tür. 

Pramidlerin in ş a tarz ı  ve bunun geli şmesi üzerinde etrafl ıca du-

yulmuş , geniş  incelemeler yap ılmış t ı r." 

14 Siegfried Morenz, )i.gyptische Religion, 1960, S. 203, 213. 

15 Prof. Dr. Annemarie Schimmel'in, Dinler Tarihi Notlar ı  ve Knaurs Lexikon derAgyp-

tischer Kultur, 1961, Zeittafel, S. 8. 

Prof. Dr. Friedrich Heiler, Die Religionen der Menscheit und Gegenwart, Stuttgart 1959, 

S. 162. 

16 Prof. Cel'al Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, 1st. 1946, VI. Fasikül, Sf. 511 — 513. 

Siegfried Morenz, .:kgyptische Religion, Stuttgart 1960, S. 7, 27, 37, 40 ve devam ı , 136, 

202 devamı , 207 devamı  ve 240, 257. 

17 I. E. S. Edwards, Pyrimiden, S. 207 — 212. 

Knaurs Lexikon, der ügyptische Kultur, 1961. 
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Mı sırlıların ölümden sonra ruhun dönüp vücuda girmesi ve cesedi-
ni bulamıyan ruhlar ın ebedi hayattan mahrum kalmamalar ı  için, 
ölülerin muinyalamp korunmas ı  gelene ğ i benimsenmiş tir. Bu sebeb-
ledir ki cesed, düş manları  tarafından yokedilmemek üzere gizli bir odaya 
konulmuş tur. Ehrama giri ş  yeri de saklanmış , ancak bunu bilenler 
tarafından girilmesi kabil bir hale getirilmi ş ti. Ehramlar çok masrafl ı  
olduğundan, umumiyetle fravunlar ve zengin, önemli mevkideki ş a-
hıslar mastabalara gömülmü ş lerdir." 

Megalithik : Dikili, uzun, yuvarlak, s ı ra, tabla şeklindeki ta ş lar : 
(Yunanca megas=büyük ve lithos, ta ş  kelimelerinden, büyük 

taş ) anlamma gelen Megalithik, cilâh ta ş  dönemlerinin "ilk mimari 
eserlerine" verilen ad olup, 19  insanlar ın ilk yapt ıkları  inş aatın mezar-
lar olduğu ileri sürülmektedir. " İ lk tesadüf edilen âbideler Bretanya'da 
buluamuş tur."2° Megalithik ta ş lar aras ında ba şhca I—Menhirler, (Uzun 
Taş lar) 2— Kromlek (Yuvarlak Ta ş ), 3— Sıra Ta ş lar (Alignements), 
4— Dolmenler (Tabla ş eklinde Taş lar), 5— Trilith'ler, (üçta ş lar), 6—Sist'- 
ler (sand ık ş eklinde taş lar) zikrediliyor. 

1— Menhirler: Dikili Uzun Ta ş lar: Men=ta ş , hir, uzun kelimelerin-
den kurulmuş  olan bu adla, tarihten önceki zamanlarda kullan ılan, 
mahruti, 8-15,20 metre kadar uzunlukta yekpare kayalara denilmek-
tedir. Bunlardan binlercesine (6192) yaln ı z Fransa'da, bilhassa Fransa'- 
nın Bretanya bölgesinde ve Karnak'ta görülmü ş tür. Bunların hangi 
maksatla dikildikleri kesin olarak bilinmemelde beraber, bir k ısmının 
hudut belirtti ği, bir kısmının hatıra mahiyetinde oldu ğu, menş einde 
ilahlarm ta şı  taıundığı  veya mezarları  belli ettiğ i sanılmaktadı r.21 nah-
lartaşı  gibi, dini bir inancın bulunduğu zamanlarda çevresinde tap ınma 

18 (Ahret inanc ını  ve semadaki cevelâm belirten, ölünün korundu ğu ehramın odasına b ı -
rakı lan ehram metinleri = Piramid metin, ölüler metinleri) ad ındaki eserler, Mısır dini hakk ında 
bize bilgi verdiğ i gibi, ölü tekrar dirildiğ inde bu metinler ona yeni hayat ında rehber olarak 
hizmet edecekti. oldükten sonra dirilme inanc ını  açık ş ekilde gösteren bu belgeler yan ında, 

ölü odaların birçok heykelcikler de konulurdu. Mumyayı  muhafaza eden sandukaya, onun 
hayatım gösteren tasvirler yap ı lır, bir yandan ahret inanc ıyle, gökte Güne ş  Tanrı sı  RE'nin 

ülkesindeki cennete gidi ş , bir yandan da tekrar dünyaya dönü ş  gibi esaslar telif edilerek ina-
nılıyordu. Kurban yemeklerinin sunulu şu ve ölülere hergün hizmet için rahiplerin piramit ma-
bediııde bulunuşu dikkate ş ayand ır. 

Knaurs Lexikon, der Zıgyptische Kultur, S. 212. 
Totenbuch, S. 273 – 275. Totenkult, S. 275 – 278. (Serge Sauneran) 
Totentexte, S. 280. (Jean Yoyotte). 

19 Prof. Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, İ st. 1950. C. 111. S. 1294. 
Prof. Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Megalithgrab, Megalit—kultur, 
S. 34, 516. Menhir, S. 34. 

20 Yukardaki kaynak, S. 1294, 1295. 

Von Heine Geldem, Die Megalithen Südostasiens und ibre Bedeutung für die Kliirung der 
Megalithenfrage in Europa- und Polynesien, Anthropos XXIII, 1928. S. 27 6-315. 

21 Prof. Dr. Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 1952, S. 305. 
Megalitik ve diğerleri için bilhassa Frans ızca, İ talyanca kaynaklar: Mircea Elinde, Die 
Religionen und das Heilige, S. 559. bak. 
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olduğu da san ılmış tır. Bereketlilik kültünün ve di ş i- analık sembolleriy-

le, ilâh sembolleriyle ilgili olduğu, komik efsânelerle ba ğ lantılı  bulun-
duğu görüşü ınevcuttur.22 

Avrupadaki bu menhirler (uzun ta ş lar), Hıristiyanliğı n etkisiyle, 
bazılarının üzerlerine haç i ş areti, baz ılarına Meryem ve İ sa'nın resim-
leri konularak, H ıristiyan ibâdetine elveri ş li yerler haline çevrilmi ş tir. 

"Menhirlere, Orta Asya'da ve dünyan ın birçok yerlerinde de te-
sadüf olunmaktad ır. Menhir tâbirinin ilmi terimler s ıras ına geçmesi, 
XVIII. asr ın ortalar ından sonrad ır. Frans ız hı gatleri bunun eski Bre-
tonca, ta ş  mânas ına men ve uzun mânas ına hir kelimelerinden oldu-
ğunu ve uzunca ta ş  manas ına geldiğ ini zikretmektedirler. Bu kelimeye 

Bretonlarda, hattâ Keltlerde de tesadüf olunmas ı  ve aynı  ş eyi ifade 

etmesi tarihten önceki ilk medeniyetin Orta Asya'dan gelmi ş  olduğunu 
düş ündürebilir. 

Türkçe'de hudud veya s ınırlara dikilen sivri ta şlara ben ta ş a 

denir. Ben ve men sözleri aras ındaki münasebet göze çarpar."23. denil-

mekte ve Vambery'nin "eski Türklerde yollara ni ş an olarak dikilen 
taş  mânasma geldi ği" görü ş ü ileri sürülmektedir. 

"Taş a tapma dinine ait olanlar ına ihtimal verildiğ i gibi" "Baz ı  
arkeologlar bunlar ı  Jül Sezar' ın (Jules Cesar) söyledi ğ i Merkür ilâhmı  
temsil eden ş eyler olduğunu düş ünmüş lerdir."24 

2— Kromlekler, Krom= Yuvarlak, lek= Ta ş , ş eklinde dikilen men-
hirler ve ta ş lardan ibaret" yap ıdı r. 

3— Alignements. S ıra Ta ş lar, ise "Bir hizaya ve bir veya birkaç 
s ıra olarak dikilmiş  menhirlerdir."25 Morbihan'da, Karnak s ıra taş ları  
3 kilometre kadar uzunluktad ı r. 

4— Dolmenler. Dol=tabla, men=ta ş  kelimelerinden yap ılmış  bu 
terimle ta ş  ayaklar üzerindeki tabla ş eklindeki ta ş lara denilmektedir. 
"Büyük ve geni ş  tabla ş eklindeki bu ta ş ların üzeri bazan toprakla 
örtülmektedir. Fransa'da 4458 dolmen bulundu ğu gibi, Avrupa'da 
ve Asya'da da bu tip in ş aatlara rastlanm ış tır. Bu dolmenlerin geliş  
ş ekli ve mahiyeti üzerinde tart ış malar devam etmektedir. Bunlar ın 

22 Prof. Dr. F. Heiler, Die Religionen der Menscheit, Stuttgart 1959, S. 64, 65. 

23 Prof. C. Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, İ st. 1950, C. 111. S. 1294, 1295, 1300. 

24 Yukardaki kaynak, S. 1295. 

25 Yukardaki kaynak, S. 1295. 
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birer mezar olarak kullan ıldığı  anla şı lmış sa da, daha sonra m ı  yoksa 

baş langıçtan beri mezar olarak m ı  kullanıldığı  kesin olarak anla şı lmış  
değ ildir. 

5— Trilith'ler (üçta ş lar) ufki ş ekilde, kap ıya benzeyen ta ş lard ı r. 
6—Sistler, ise ta ş tan sand ık ş eklinde olanlard ı r. 

Konumuzu ilgilendiren bu ta ş lardan sonra Türk Mezar Ta ş larına 

geçebiliriz: 

Türklerde Mezar Taş ları : 

Balbarlar : 

Bilhassa Göktürk'lerde, hakan veya kahramanlar ın, ünlü ki ş ilerin 

mezarlar ı  üzerine "öldürdükleri dü ş manları" temsil eden heykel 

veya ta ş ları  diktikleri (k ıldıkları), e ğ er ta ş  bulamazlarsa a ğ açtan ya-

p ılmış  heykel veya kaz ıklar ı  bu maksatla kulland ıklar ı  ve bu ş ekilde 

dikilen ta ş lara Balbal denildi ğ i ötedenberi ileri sürülmektedir.25 A 

Günümüze kadar bu konuda yay ınlanmış  bilgilerin yanlış * art ık 

anlaşı lmaktadır. W. Barthold, Radloff, önce merâsimi idare eden ada-

mın heykeli demi ş ler sonra a ş ağı da belirtece ğ imiz bilgiyi kabul etmi ş lerdi. 

Semsettin Günaltay ve di ğer baz ı  bilginler bu hatal ı  görüşü devam 

ettirdiler. 

V. Tomsen, "eski Türk yaz ıdan tercümesine ekledi ğ i zeyilde (S.132) 

"Ölü gömüldükten sonra, mezar ın üstüne, ölenin hayatta iken öldür-

düğü düş man sayı s ınca ta ş  dikilir, (bunlar Türkler'in balbal dedikleri 

ş ey olacakt ır" derken W. Barthold, "bu balbal'lar ın i ş lenmemiş  ta ş  
değ il, heykel olduklarını " söyülüyor ve " İleri gelen ba şbuğ lar için 

yap ılan cenaze merasiminde, kahraman ın öldürdüğü düş manları  temsil 

eden heykeller dikilirdi. Çinliler böyle yazmaktad ır. Eski Türk kitâ-

belerinden öğ rendiğ imize göre, bu heykellere balbal denirdi. Uç yerde, 

sonradan balbal olarak dikilen ki ş inin, hayatta iken kahraman ın ba ş  
düş manı  oldu ğunu görüyoruz: Baz Ka ğ an (Elteri ş  Kağ an' ın dü ş manı ) 

Kı rgı z hanı , Elteri ş  Han' ın karde ş inin dü ş manı) ve Kug—Songün (Bilge-

Han' ın oğ lu'nun dü ş manı ). Şu sözler daha tipiktir: "Onlar ın alplarım 

öldürüp kendime balbal yapt ım." 

Bang ise, balbal, "büyük bir ceza olmak üzere, ayaklanmaya sebep 

25 A Türk Ansiklopedisi, C.V?, Ankara 1952, SF. 109. 
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olan kiş ilerin, kötü kimselerin gömüldü ğü "Cenaze tepesi" diye gös-
terir." 25 X 

Bu, BALBAL kelimesi ve balbal dikme âdeti "Eski Türk Yaz ı tlar ı " 
aras ında "Kül Tegin Yaz ıtının Cenup Bilge Han Yaz ıtı"nın "do ğu 
tarafı"nda "Babam hakana Baz hakan ı  birinci Balbal dikmi ş " anla-
mıyle v.b. yer almaktad ır. 2' B  Hüseyin Nam ık Orkun, balbal dikme 
itikadmın, "Türkler"in "öldükten sonra öbür dünyada da hayat ın 
mevcut olduğu"na ve insan ın ölünce öbür dünyaya göç etti ğ ine inand ık-
larını  (uçuverdi veya kergek oldu) denmesinin bununla ilgili bulundu-
ğunu, "ölünün, öbür dünyada her ş eye ihtiyac ı" olaca ğı ndan e şyaları -
nin mezara konulduğı nu ilave ediyor ve "Büyük ş ahsiyetlerin hizmet-
çiye de ihtiyac ı  vardı . Bunun için bir adam öldürülür ve bu öldürülen 
adam ın adına da müteveffan ın kabrine bir ta ş  dikilir ki i ş te buna 
balbal ad ı  verilir "demektedir. 25 C  

Prof. Dr. Eberhard, "Çinin Ş imal Komşuları " adl ı  eserinde Kore ve 
cenubi Çin kültürleri aras ındaki münasebetten bahsederken, "s ığı r 
aya ğı ndan kehanet"te bulunuldu ğunu kaydediyor ve "s ığı r kültü 
ile megalit kültürü birle ş tirilir. Kora'da megalitler (tarihten önceki 
büyük ta ş lar, mezar ta şları) çok , eskiden mala ındur. Bizim metinler 
onları  "mezar ta ş ları " adıyle zikretmi ş e benziyorlar. Ayn ı  zamanda bir 

cenup kültüründen (yav), mezar-megalitleri zikrolunuyor. "25 D  de-
mektedir. 

25X P. W. Ş ahmidt, Der Ursprung der Gottesidee IX (3. böl.), Freibur 1949. S. 21-39'dan 

Sadettin Buluç tarafından çevrilmiş tir. 
(P.W. Schmidt, Tukue'lerin Dinî, ist. Üniver. Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyat ı  

dergisi, ist. 1966. Sf. 74, 75. 

W. Radlaff, Die alttürkischen Inschriften inder Mongolei, (Die historische Bedeutung 

der alttürkischen İ nschriften ba ş lıklı  yazı ) (Balbal), S. 11. St. Petersburg 1897. 

W. Barthold, "Türkler'de ve Mo ğollarda defin merasimi meselesine dair,,, T. çeviren, Ab-

dülkadir İ nan, Belleten Sa. 43, 1947. 

25 B Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yaz ıtları , T. D. K. C. I, İ st. 1936. Sf. 36, 37. ve 

76. sayfada Balbal' ın mahiyeti hakk ında zikredilen kaynaklar• Wladyslaw Kotwicz; Le tom-

beaux dits "kereksur" enmongolie, Ro. IV. 1928. Ayn ı  zat: Qulques remarques sur les statues 

de Pierre dites "baba"("femmes en pierre."),Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des 

Lettre, 1928, S. 70-81." Eski Türk Yaz ıtları  C. I. Sf. 190 da:("Balbal' ın geçtiğ i yer ve şekiller 

ve: "Bilge Han yaz ıtı  civarında ve üzerinde Tölös ş ad ın balbalı  olduğunu gösteren "bir ta ş  
resmi vard ır. Eski Türk Yaz ıtlarının IV. Cildinde (İ st. 1941) (Sözlük)te, Sf. 16. Balbal 

h. bilgi mevcuttur:" ölünün öldürülen dü şmanı  adına dikilen ta ş  (balbal kı lı  vermek, balbal 

dikivermek, balbal kalmak) ve bu ciltte muhtelif resimler arzedilmektedir. 

25 C Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihi, C. I. Ankara 1946, Sf. 141, 142. 

25 D Prof. Dr. W. Eberhard, Çin'in ş imal Komşuları , T. Çeviren: Nimet Uluğ türk, An-

kara 1942, Sf, 29. 33. 
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Keza diğ er yanda bir k ı sım Türklerin, ölü için koyun ve at kur-

banları  sunduktan sonra "naa ş  bütün servet ve atiyle birlikte yak ılı r 
Külü sonradan mezara konularak tekrar kurban edilir ve at yar ış ları  
yapı lır, mâtemin sembolü olarakta yüzleri çizilir. Ölünün bir resmi 
haz ırlan ır. Ölünün öldürdüğü adam adedi kadar mezar ı  üstüne ta ş  
yığı lır." v.b. denilmektedir." E  

Türkler'de oldukça farkl ı  inançlar ve çevreler içerisinde, dinler 

tarihi bak ı mından ölü gömme ve yu ğ  âdetleri de ayr ıca ve kronolojik 

ve mukayeseli olarak, çe ş itli çevreler ve etkiler ve zaman dikkate ah-

narak müstakil bir eser halinde incelenme ğ i gerektirecek bir konu hü-

viyetindedir. 25 F  

Balballar hakk ında al ışı lmış  bu bilgiye Abdülkadir inan'da bir 

müddet i ş tirak etmi ş sede (Tarihte ve Bugün ş amanizın 1954), 1966 

yı lından beri bu konudaki al ışı lmış  bilginin yanlış  olduğu ve kitab ında 

bu ciheti düzeltece ğ ini aş ağı da arzedece ğ imiz yazısiyle belirtmektedir. 

Prof. Dr. Osman Turan, Türklerin, "mezarlar ı  üzerinde âbide, 

kitâbe ve heykel, "yapma geleneklerine ve bunlara dair buluntulara 
iş aretten sonra" Türkler ölülerinin heykellerine itina ederlerken öldür-

dükleri dü ş manlarımn balballarım çok çirkin bir yüzle gösteriyorlard ı , 

ki bu hususa dair de bir hayli buluntuya rastlanm ış tır." demekte ve 

"mezar üzerinde heykellere Tuna'dan Aral gölüne kadar uzayan Ku-

mania veya K ıpçak —elinde (De ş t-i K ıpçak) de rastlanm ış  ve XIIIüncü 

asırda Rubruck ile ondan sonraki seyyahlar taraf ından tasvir edilmi ş ti 
X. as ırda da O ğuzların ölülerine kubbe gibi mezarlar yapt ıklarını , 

Ş âmâni inanc ına göre, cennete binip gitmesi için, at ım ve başka eşyaların 

oraya koyduklarını , kahraman' ın öldürdüğü insanlar sayı sınca balballa-

rının mezarının kenarına diktikleri de kaydedilmi ş tir." demektedir. 25 G  

25 E Yukardak .  kaynak, Sf. 86. 

25 F Abdülkadir İnsan, Tarihte Ve Bugün Ş amanizm, T.T.K. Ankara 1954. (Prof. 

Dr.) Tahsin Özgüç, Die Bestattungsbraeuche im vorgeschichtlichen Anatolien, Ankara 1948. 

(Prof. Dr.) Orhan Ac ıpayaml ı , ‘‘ İptidailerde Ölü Gömme Ile Ilgili Baz ı  Pratikler ve 

İzahları" DTCF. c. XX, Temmuz - Aral ı k, 1962. 

25 G Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk- İ slânı  Medeniyeti, Türk K. 

Ara ştırma Enst. Y., Ankara 1965, Sf. 292. 

Prof. Dr. Osman Turan, dip notta: 

Lumir Jsl, Kül-tekin an ıtında arkeoloji ara ş tırmaları , Belleten, C. VII, Sf. 387-402 yi 

zikrettiktten sonra; Rockhill, Jaurner, Sf. 82; İ bn Fadlan, Sf. 14. kaydediyor ve "Eski Türk 

defin adet ve inanış ları  hakkında çok zengin tarihi malzeme mevcuddur ki, bu husustaki ara ş -

t ırmalarımı zı  neşretmek niyetindeyiz. Ş imdilik bak. Barthold, Türklerde ve Mogollarda defin 
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Prof. Dr. Osman Turan'da bu hususta do ğ ru sanılarak devam 
ettirilen bilgiyi nakletmi ş tir. Burada ortaya ç ıkan iki mesele var: a) Ölen 
Türk'ün mezar ı na öldürdüğü dü ş man kadar dikilen ta ş  veya ta ş lar. 
b) Ölen Türk'ün mezar ında bulunan heykeller. Yanl ış  olan nokta bun-
ların her ikisinin de balbal san ı lmas ıdı r. Burada , yakınlarda yay ınlanan 
ve üzerinde sert tart ış malar cerayan eden ve a ğı r tenkitlere u ğ rayan 

arkeolog A.D. Graç' ın 1953-1960 y ı lı  ara ş t ırmalar ı  sonucu (Tuvada Eski 
Türk Heykelleri) ne k ısaca temas edece ğ iz. (25H) Yeni bulunan heykelleri 
"1— İ nsan figürü tam olarak yap ı lmış  heykeller (48 adet), 2— Bir ta ş a insa-

nın yüzü veya ba şı  iş lenmiş  balballar (10 adet) olarak anlatmakta ve 
bu heykellerin (Türklerce sava ş da öldürülen yabanc ı lar olduğunu iddia 

etmektedir. Bugüne kadar (Gök Türkler taraf ından konulduğunda 
ş üphe olmayan heykellerden. Tuva'da 103, Mogolistan'da 23, Altay 
dağ larında 29, Hakasiya'da (Abakan havzas ında) 6 tane bulunmu ş tur." , 

A.D. Graç, "balbal heykellerin Gök Türkler taraf ından öldürülen 
dü ş manları  temsil ettiğ in"i tekrar iddia ile, Orhon yaz ı tlarmı  dayanak 

olarak kullanmak istemektedir. L.R. K ı zlasov bu iddiaları  çürütmü ş -
tür. Keza J. A. Ş er'de a ğı r tenkitlerde bulunmu ş tur. 25 J  "Gök Türk-
lere karşı  savaş an düş manlarm hepsi " mongoloid "yabanc ılar" olma-
dığı  gibi " Eltere ş  Kağan' ın balballar ından biri Türk oldu ğun da hiç 
ş üphe olmayan Tokuz O ğuzların han ı  Baz Kağan idi. v.b. "Bunlar 
hakkı nda aç ıklamalar yapan A. İnan ve K ızlasov, Graç' ın bizzat verdi ğ i 

bilgilerle heykellerin milliyeti hakk ındaki çelimş eleri göstermi ş ler ve 
Graç' ı n iddiasını  çürütmü ş lerdir. (Sf. 1075) "K ızlasov'un kesin delillerle 
açı k.ladığı na göre heykeller balbal de ğ ildir. Öldürülen dü ş manlar için 

sütun gibi ta şlar sembol olarak konulur, buna "balbal" denirdi." (Sf. 
1075) 

İ nceleme sonucumuza göre, biz de, öldürülen dü ş manlar için, 
kahraman ın mezarı  üzerine sembol mahiyetinde bir s ıra ta ş lar konul-
duğu, ayrı ca ünlü kahramanlar ın mezarına âdeta bir mezar ta şı  gibi 

merâsimi meselesine dâir, Belleten XLIII, S. 515-539" demektedir. 

Oğ uzlar Ha.: Prof. Dr. Faruk Sümer, O ğuzlar (Türkmenler), D.T. Ve Co ğ . Fak. Y. Ankara 

1967. 

Prof. Dr. Bahaeddin Ö ğ el, İ slâmiyeCten önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak 

Ve Buluntular ına Göre), T. Tarih K. Yay ın. Ankara 1962. 

T. Yı lmaz Öztuna, Ba ş langı cından Zaman ımıza Kadar Türkiye Tarihi, Hayat Yay. C. 

I., İ st. 1963. Sf. 126. 157, V. B. 

(25 J) Yukardaki ayn ı  yaz ı da belirten A. İ nan: L.R. K ızlasov-J. A. Ser, Sovyet Archeolo-

gya, 1964, N. I. S. 349-357. 

91 



heykel dikildiğ i görü şüne iş tirak ederiz. Nitekim Anadolu'da da bulunan 

bazı  mezar ta ş ları  bunlarla kısmen olsa da yakınlık göstermektedir. 

Şuhalde, balbal heykel de ğ ildir. Balbal, öldürülen dü şmanlar için 

dikilmiş  ta ş lardır. Resimli olanlar ise, mezara gömülen Türkleii temsil 

eder. Mezar üstünde birçok ta ş  bulunur, fakat orada olan heykel bir 

tanedir.E ğer Graç' ın ve diğerlerinin iddiası  doğ ru olsaydı , bir mezar 

üzerinde birçok heykelin birden bulunmas ı  gerekirdi. Bu tenkidimizi 

ilave ederken, heykellerin ünlü kahraman ki ş ilerin mezar ı  üzerine bir 

anıt mezarta şı  gibi dikildiğ ini ve yüzdeki vakur ifade ve üstteki e şya-

ların (Hançer v.b.) bunu teyid etti ğ ini ifade etmek isteriz. (Resimlere 

b akınız). 

Bu heykeller de elde tutulan testiye ve muska (amulet) e sonuç 

bölümünde tekrar dönece ğ iz. 

Yap ılan ara ş tırmalar, bu balbal benzeri ta ş  veya heykel dikme 

âdet ve inanc ının Asya'nın doğusundan, Avrupa'nın batı sına, İ span-

ya'ya kadar yay ıldığı , Göktürkler'in koydukları , balbal adına karşı -

lık, " İ skitlerin ve O ğuzların" verdikleri ad kesin olarak bilinmemekle 
beraber, "Mezopotamya'da Sumerler'e ait Ur k ıral mezarlarında rast-

landığı  25  H , böylece gerek co ğrafi gerek • zaman bak ımından geni ş -

lik ve derinlik gösterdi ğ i anla şı lmaktad ır. Burada bu âdeti sadece bir 

kavme inhisar ettirme temayülünde ihtiyatl ı  bulunmak gerekece ğ i 

hususuna da i ş aret etmek isteriz. 

'Baz ı  Mezar Taş ları : 

Anadolu'da "halk aras ında resim veya heykel dü şmanlığı  diye bir 

düşmanlık" olmadığı m, "bir bakıma da bunlar ın kutsal veya t ı ls ımlı  
eserler olarak kabul edildi ğ ini," kale duvarlarında, kayalar aras ında, 

ş ehir harabelerinde, saray kahnt ılarmda bulunan heykellere mane-

vi, sihri manâlar verildiğ ini belirten" Malik Aksel, baz ı , insanlara 

benzeyen taş ların da, taş la şma, taş  kesilmiş  insan gözüyle görüldüğüne 

(25H) A. D. Graç, Drevnetürkskiye izvayaniya Tuv ı  (Tuvada Eski Türk Heykelleri). 

Moskova 1961, Tan ıtan : Abdülkadir Inan : Bibliyo ğrafya; Kitaplar, Türk Kültürü, sa.47. 

Eylül 1966, sf. 1074-1077 Ayn ı  tenkid yaz ısı : Cultura Turcica, VII Nu. 2. Ankara.. 1965 

(Fakat yayan tarihi Ekim 1967). s. 279 - 284. (Alttürkische Steinfiguren in Tuva)• Alman-

caya çevrilmi ş tir. 

26 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, İ stanbul Üniversitesi Yay ınları  Nu: 868, İ st. 

1960, S. 116. 
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iş aret ediyor. Bunlara ait muhtelif efsaneler aillat ılmakta, bu ta ş  
efsaneleri, ta ş laşma (Gelin Kaya, Ta ş  Bebek, Gelin K ız, Gelin Kayas ı , 
San Kı z v.b.) benimsenmekte, baz ı  heykeller ta ş  ş ekliyle birlikte bir 

ziyaret, adak yeri halinde kullan ılmaktad ı r. 27  Müteakip sayfalarda, bu 

ta ş lar, tılsımlı , kerâmetli, bereketli v.b. say ılıyorsa, bunlara dair dini 

mahiyette bir inanç do ğmuş sa üzerinde duraca ğı z. 

Mezar Ta ş ları  olarak ba ş  ve ayak ucunda dikilen veya sandukal ı  
mezarlarda, 1— Ba ş -ucu ta şı  (Ba ş -ş ahidesi), 2— Ayakucu Ta şı  (Ayak 
Ş ahide), 3— Yanlardaki ta ş lar, özel bir itina ile yap ı lmakta ve böylece 

ölen insanların unutulmamas ı  için ötedenberi, ta ş çı lık, ta ş  iş çiliğ i bir 

süsleme halinde devam etmektedir. "Mezar ta ş larının üstlerinde ekseriya 

çiçek dikmeğ e mahsus, toprağa kadar giden bir delikle, ku ş ların top-

lanan ya ğmur sular ını  içebilmeleri için, yan yuvarlak veya yürek bi-

çiminde çukurluklar b ıra"kılması  "ölümünde bile iyilik yapmak iste-

mesinin ve tabiat ı  sevmesinin en canl ı  birer delili" say ı lmaktad ı r. 28  

Mezar ta ş larında sanat özellikleri, tarihi bilgi, kültür, folklor, 

dinle ilgili hususlar, ş ekiller, resimler, meslekler, te ş kilâtlar, dualar 
v.b. görülür. Dini mimari bak ı mından önem arzeden mezar ta ş larında 

tarih boyunca her hususta de ğ iş iklikler olmu ş tur. "Yeniçeri, deniz 

askerlerinin cemaat sembolleriyle esnaf te ş kilatının adlarını n (bu sem-
boller balık, bayrak, anahtar, çengel, kandil, yang ın tulumbas ı , ve 
saire gibi ş ekiller"29  mezar ta ş larında yer alm ış  ve "muhtelif meslek 
ve memuriyet sahiplerinin kavuklar ını  ve bunlar ın geçirdi ğ i tahav-
vülleri" 3° bilmeden bu ş ekillere bakarak hemen bunlar aras ında totem 
veya fallus kültüyle ba ğ lantı  kurmaya çal ış makta, çok ihtiyatl ı  ol-
mak gerekir. 

Hayvan sevgisi dolayısiyle, bilhassa atlara kar şı , "ata ait mezar 

kitâbesi" ve mezar taşı 31 bulunduğu gibi, "hançer, kandil , ş amdan, 
çengel, kalkan ve tulumba ve muhtelif dini semboller" de pek fazlad ı r.32 

27 Hikmet Tanyu, Ankara'da Adakla Ilgili Sözler ve Adaklar, ilahiyat Fak. Dergisi C 

1X, 1961. ve Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri — 45 ille Kar şı laş tırma -- adl ı  adlı  
kitabımıza bakı lmas ı . 

28 Hikmet Turhan Da ğ lı oğ lu, San'at Bak ımı ndan Mezarlar Ve Mezar Ta ş lar ı  Ve Karaca 

Ahmed Mezarlığı , Milletleraras ı  Birinci Türk Sanatlar ı  Kogresi, Ankara 1959, Kongreye Sunu-

lan Tebliğ ler, Ankara 1962, S. 120 139. S. 121. 

29 Hikmet Turan Dağhoğ lu, San'at Bak ımından Mezarlar ve Mezar Ta ş ları  ve Karaca 

Ahmed Mezarlığı , S. 125. 

30 Aynı  kaynak, S. 125. 

31 Yukardaki kaynak, S. 126, 127. ve Hikmet Tanyu,'nun yukarda belirtilen adakla 

makale ve kitab ına baktım. 

32 Yukardaki kaynak, S. 127. 
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Mezar ta ş larmda nebati süslemelerde "sap, yaprak, ba ş ak veya 
yemi ş " yemi ş lerden de Türkler "ayva, nar, incir" gibilere, "çiçeklerde 

ise lale, karanfil, siimbül, kafdife, nar çiçe ğ i, ha ş haş " önem vermi ş -
lerdir. 

Mezar ta ş larının taş  iş çiliğ i, yaz ı  ve süsleme sanatlar ı , kıyafet, 
folklor ve tarih ve dini tarih bak ı mından ehemmiyeti a ş ikardı r. 

Türklerin mezar ta ş larmda, evlerin kap ılarında tatbik ettikleri 
rozetlerin, sava ş ta kullan ı lan kalkanlar olduğunu, kuvvet ve kudret 
ifadesi olarak kullan ıldığı nı  söyleyen mimar Hikmet, kad ın mezar-
larının farklı lığı na i ş aretle, hotuz" (serpu ş ) süslü tu ğ lar, boyuna tak ı -

lan incilerin, çiçeklerin mezar ta şı  baş lıklarına yap ı ldığı na dikkati çe-
kiyor.3 3  

Mezar ta ş ları , mezar ın yerini ve kime ait oldu ğunu belirtmesi 
bak ımından elbette konumuzun dışı nda kal ır. Ancak baz ı  mezar ta ş -
larmda hiç değ ilse menş einde sembolik mânalar ifade eden birtak ım 
figürlerin bulundu ğunu görüyoruz. Bu figürlü mezar ta ş ları  baş lı ca, 
Afyon'da, Ardahan, Ahlat, Ak ş ehir, Ba ş kale, Bitlis, Çemi ş gezek, Ha-

ran, Hozat çevrelerinde, ve I ğ dır'da, Konya'da, K ı rş ehir'de, Malaz-
girt'te, Sivas ve Tokat ta bulunmaktad ır. Do ğu Anadolu'da bilhassa 
Akkoyunlu ve Karakoyunluların hakim oldukları  bölgelerde, koyun 
ve daha az say ıda olmak üzere at heykeli, hattâ insan ş eklinde mezar 
ta ş ları  da mevcuttur.34 

Afyonkarahisar mezar ta ş larında av ve mücadele sahneleri, mu-
hayyel varl ıklar tasvir edilmi ş lerdir.33 

Türbelerde de (Ni ğde, Hüdavend Hâtun M. 1312) kuca ğı nda kaz 
taşı yan, zümrüdü Anka v.b. gibi figürlere rastlanmaktad ır. 

Akş ehir türbe ve mezar ta ş ları  hakkında Rıfkı  Mehil Meriç'in 
mezar ta ş larındaki, Ş amdan "bir mühr'ü Süleymani resmi", "alevli 

33 Mimar Hikmet, Türk Mimarisi: Mezar Ta ş lar ı , Türk Yurdu, S. 3, Mart 1928, Sf. 197. 

S. 48 — 50. Derginin sonunda mezar ta şı  levhalar ı . 

34 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, İ stanbul 1960, S. 129. 

35 Prof. Dr. Katharina Otto — Dorn, Türkische Grabsteine mit Figurenreliefs Aus Klei-

nasien, Ars Orientalis 111, 1959, S. 63 — 76. 

36 Rıfkı  Melul Meriç, Ak şehir Türbe ve Mezarlar ı , Türkiyat Mecmuas ı , C. V. 1935. İ st. 

1936. Sf. 141 — 212. 75 Resim. Bilhassa Sf. 165, 167, 169, 170, 171, 174, 178, 180, 185, 192, ve 

Resim 53, Taş  70. Resim 29, Ta ş  45. 32. Mezarta şı , 33. mezarta şı , Resim 29, Ta ş  45. 42. mezar 

ta şı , resim 33, ta ş  62. 39. resim, ta ş  65. Resim 33, ta ş  63. 84. mezar ta şı , 45. mezar ta şı . Taş  
66. Resim 35. Ta ş  75. 58. mezar ta şı , Taş  89. 33. Resim. 62, 63, 64 numaral ı  insan nakış l ı  ta ş lar 

ve 33 11 kenarl ı  ku ş  resmi, ve 43, 45, 47, 48, 54 numaral ı  resimler, 70. mezar ta şı . 
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bir kandil", "insan kabartmas ı  ve kabartınan ın iki tarafında birer 

dal (pelidli ıne ş e dalı  olsa gerek), oturmu ş  insan i ş lemesi", "arkas ında 

oturmuş  bir kad ınla bu kad ın tarafından kucaklanan, oturmu ş  bir 

çocuk kabartmas ı  ve bunların altında, sağ larmda ve aralar ında me ş e 

dalları ; müselleslerin içinde birer" kemerin iç taraflar ında üçer mu-

sattah kabartma gül mahkük", "burmah sütunlu bir çerçeve içinde 

büyük dallı  nakış ", "me ş e dalları  ile süslü gergef i ş leyen duvakl ı  veya 

hotozlu bir kad ın kabartmas ı ", insan nakış lı  ve kuş  resimli mezar 

taş ları  üzerinde yapt ığı  inceleme dikkate ş ayand ır." Bu ta ş lar üzerin-

de ayrıca nar veya ha ş haş  motiflerinin i ş leni ş ine i ş aret etmek gereki-

yor. 

Konya'da Ta ş  ve Ah ş ap Eserler Müzesinde ( İnceminareli Med-

rese) muhafaza edilen baz ı  mezar ta ş larında da elinde do ğ an tutan 

avcı  figürleri görülmektedir. 

Kırş ehir'de bugün kaybolunan Celal Hatun'un portresi olmas ı  
muhtemel bir figür bulunmaktad ır. 

Yine K ırş ehir'de bulunan bir mezar ta şı nda karşı lıklı  iki aslan 

figürü yer almaktad ır. 

Prof. Dr. Semavi Eyice, mezarta ş ları na temas etmekte ve i ş lenen 

insan resimleri üzerinde durmaktad ır. K ırş ehir. Ankara ve Konya' 

daki mezar ta ş lar ı  hakkında önemli bilgi sunmaktad ır, 36 A  

Sivas ve Tokat müzelerindeki mezar ta ş ları  ise, baz ı sı  çift ba ş lı  
olmak üzere ku ş  figürlerini ihtiva etmektedir. 

Doğu Anadolu'da koç ve koyun heykellerinin birço ğu Diyarbakı r, 
Van müzelerine getirilmi ş " Ardahan, Ba ş kale, Bitlis, Çemi ş gezek, 

Haran, Hozat, Malazgirt çevrelerindeki köylerde bulunan bu heykel-

lerin listesi sunulmu ş tur." 

Ahlat mezar ta ş ları , tezyini hale sokulmu ş  ejder motifleriyle 

dikkati çekmektedir. Baz ı  taş lar da bu ejder motifleri tamamen tez-- 

yini birer kemer ş eklinde stilize edilmiş lerdir. Bütün bu sayd ığı mı z 

merkezlerde ve bunlar ın dışı ndaki mezarl ıklarda birçok mezar ta ş ları n-

da ş amdan veya asma kandil motifleri i ş lenmiş tir. 

36 A Prof, Dr. Semavi Eyice, K ı rşehir'de H. 709 (=1310) Tarihli Tasvirli Bir Türk 

Mezartaşı  - Anadolu'da Tasvirli Türk Me ,,ar ta şlar ı  Hakkında Bir Ara ş tırma, Re ş it Rah-

meti Arat İ çin, Ankara 1966. sf. 208 - 223. Etrafl ı  Bibliyoğ rafya mevcuttur. 

37 Dr. Hamit Zübeyr Ko ş ay, Doğu Anadolu Mezarl ıklarındaki Koç ve Koyun Heykelleri, 

Milletleraras ı  Birinci Türk Sanatlar ı  Kongresi 1959, Ankara 1962, S. 256, 257. 
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' 	Umumiyetle yukarda belirtti ğ imiz bu taş ların 13 — 15. yüzy ı l- 
lara ait oldu ğu tesbit edilmi ş tir." 

Türbelerde çift ba ş lı  kartallar dikkate ş ayandır. Selçuklularda 
kullanılan çift baş lı  kartal figürünün benimsendi ğ i görülmektedir." 
Türk Tarihi içerisinde Ku ş  resimleri, hayvan figürleri ve adlar ının bu-
lunduğu çok öncelerdenberi bilinmektedir.° Ni ğde'de Hüdavend Ha-
tun, Kayseri de döner Künbed, Tokat'da Gök-Medrese bunlara dair 
örneklerdendir. Hüdavend Hatun türbesindeki figürler hakk ında bazı  

38 Prof. A. Süheyl Unver, Pierres Tombales Selsjouk ıdes A EffıgıeAu 14 e Sieele en Ana-

tolie, Jerusalem 1960. (Anadolu'da 14. Yüzy ıl Resimli Selçuk? Mezar ta ş ları ). 

X Cevat Hakkı  Tarım, Tarihde Kırşehri- Gülşehri ve Babailer. Ahiler- Bekta şiler, 1st. 

1948, 3. Basım. S. 6 — 8. resimler. 

X Abdürrahim Ş erif (Beyg(1), Ahlat Kitabeleri, İ st. 1932. 

X M. Zeki Oral, Konya'da Tarihi Mezar Ta ş ları , Anı t, Yı l 1, S. 1 ve 2, 3, 6, 10. Şubat 1949. 

Ayrıca türbeler hakk ında Zeki Oral, ve M. Yusufoğ lunun yazıları , S. 2. 7. Hürrem Pa ş a Tür-

besi. Ve S. 2. 19. Mehmet Bey Türbesi. 

X Mübarek Galip, Anadolu Türk Asar ve Mahküldit ı  Tetebbuat ına Esas, Ankara, 1, S. 

7 — 24. 2. S. 1 — 52. 

X Mübarek Galip, Mente şeo ğulları  Devrine Ait Baz ı  Kabir Taşları , Türkiyat Mecmuas ı , 

C. 2. S. 347 — 363.. 

X Sadettin Nüzhet, İ stanbul Me ş ahirine Ait Mezar Kitabeleri. 

X Hikmet Turhan Da ğ lıoğ lu, Edirne Mezarlar ı , Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya 

Dergisi, S. 3. Sf. 163 — 192. 

X Dr. Hamit Zübeyr Ko şay' ın Gezi Yazı sı , (Türklerde resimli, heykelli mezarta şları  ilgili 

gezi), Ülkü, 111. Seri, 14. Şubat 1948, SF. 16. Fotoğ rafh. 

X Prof. Celöl Esat, Türk Sanat ı , Sf. 199, 206. 

X Zeki Oral, Murat Paşa Kı zı  Türbesi, Anıt, Mayı s 1949, S. 4. Sf. 1 — 7, 15. 

X Zeki Oral, Hasan Pa şa Türbesi, Anı t, S. 8. Sf. 3 — 7 devam ı . S. 9, S. 10, S. 11. 

X Anıt, Sayı  4, Sf. 21. (Çarhac ı  Ali Paş a Evlâtlarma Ait Mezar Ta ş ları), (Abdülvehhap 

Beyin Mezar Ta şı ). 

39 A. Gabriel, Les monuments tures d' Anatolie, 1. Taf. 50. 1 — 2, Abb. 100Türkiyenin 

doğusunda, Ercis ve Patnos aras ında türbede 15. yüzyılda bulunan. Prof. Dr. Oktay Aslanapa, 

Doğu Anadolu'da Karakoyunlu Kümbetleri, Y ı llık Araş tırmalar Dergisi 1, 1956, Ankara Univ. 

Ilahiyat Fak. Türk ve Islâm Sanatlar ı  Tarihi Enst. Yay. 5 (1957), Abb. 6, 8. 

X W. Barthold, Histoire des Tures d' Asie Centrale, S. 15. 

X Prof. Dr. K. Otto — Dorn, Türkische Keramik, 1957, S. 42. 

40 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türklerde Kartal Armas ı , Türklük, C. 11. S. 7, Ekim 

1939. Sf. 29 - 34. Macarca bu konuyle ilgili kaynaklar zikredilmektedir. 

X L. Sternberg, Der Adlerkult bei den Völkern Sibiriens, Archiv für Religionswissen-

schfat, vol 28 (1930), S. 130. 

X Prof. Dr. Katharina Otto — Dorn, Türkische Grabsteine mit Figurenreliefs Aus Kleina-

sien, Ars Orientalis 111. 1959, S. 63 — 76. 
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iddialar ileri sürülmü ş se de bunların hakikat değeri ayrı  bir inceleme 
konusudur.41. 

Erzurum'da Emir Saltuk türbesinde, kartal, yarasa'ya benzer 
kuş  ve hayvanlar, kulakl ı  ejder, öküz ba şı  gene Salt ık türbesinde tav-
ş an ve fare (veya yarasa),42 (Konya Ta ş  ve Ah ş ap Eserler Müzesi)nde 
bulunan Konya Ejder figürü (kaleden getirilmi ş  olan), Diyarbakır, 
Divrik kartallar ı  (Sf. 13), Tokat'ta Çöre ğ i Büyük Tekkesinde Geyik 
kabartmas ı  ve Anadolu'da muhtelif yerlerde Geyik boynuzu gibi ş e-
killer, resimler .. dinler tarihi bak ımından da dikkati çekicidir. Mezar 
taş larındaki resimlerin, ş ekillerin k ısaca tahlilini, mezarla ve mezar 
taşı yle bağ lantı sını , sonuç, bölümünde görece ğ iz. 

AFYONKARAHISAR 

Göze iyi Gelen, Kaya'dan Akan Su: 

Musa Kaz ım, (Anadolu Hurâfeleri) adl ı  makalesinde, Afyon'a 
iki saat mesafede olan, iri ve sivri bir kaya'n ın  eteğ indeki Kalecik 
köyünün üst tarafında ve sivri bir tepenin tam yar ı s ında oyuk bir 
KAYA bulunduğunu, birçok kimselerin burada " Sarı  Çoban Dede) 
adında bir zat ın yatmakta olduklarına inandıklarını  ve buradaki yarık 
bir kayadan daima su damlad ığı nı , bu suyun, göz hastal ıklarına iyi 
geldiğ ini söylediklerini, dedenin ruhuna, damladan gözlere damlat ı l-
dığı nı  anlatmaktad ı r.43 

Öksürük Kayası : 

Gene Afyonkarahisar' ın güneydeki da ğı nda ve Afyon'a bakan bir 
yaınaçta, Öksürük Kayan denilen "ortas ı  bir insan geçecek kadar 
delinmiş  bir kaya'n ın ziyaretine gidildi ğ i ve "kayadaki delikten birkaç 

41 M. Zeki Oral, Hudavend Hatun Türbesi ve Hayat ı , Niğde 1939, S. 5 — 10. 

X Prof. A. Gabriel, Monuments Tures d' Anatolie, T. 1., Paris 1934, pp. 144 — 148. 

X İ brahim Hakk ı  Konyalı , Abideleri ve Kitabeleri İ le Erzurum Tarihi, İ st. 1960. Ya-

kutiye medresesi münasebetiyle Sf. 305, Ongunlar Sf. 307,Sa ğ iikler S. 308, 310, 311, 312, 313, 

314, 315, Ku ş  ad ı  ta şı yanlar Sf. 316., Arma 317 — 320. 

42 (Prof.) Bahaeddin ögel, Erzurum An ıtlar ında Eski Altay- Türk Sanatının Izleri, Er-

zurum 1947, Sf. 17. Sf. 13. 

43 Musa Kaz ım, Anadolu Hurâfeleri, Halk Bilgisi Haberleri (dergisi), Y ı l 4. Sa. 48. 9 Ma-

y ı s 1935. Sf. 316. 
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kere geçmek" suretiyle öksürükten kurtulunaca ğı na inanıldığı  belir-

tilmektedir.44 

Devrani Baba Türbesi Önündeki Ta ş : 

Afyonkarahisar' ın manevi muhafı zı  sayılan ve ölüm tarihi bilin-

meyen Devrani Baba'ya, onun mezar ına saygı  gösterilmekte ve ondan 

gelecek hakk ında haber almaya çal ışı lmaktadır. Memleketin tamamiy-

le ş arkında evlerden hariç, yani k ırlarda, bir tarafı  mezarla muhat 

küçük bir çat ının alt ında uyuyan bu zat ın merkadi önünde takriben 

yüz elli okkalık toparlak bir ta ş  vardır. İ stikbalini öğ renmek isteyen, 

o taşı n önüne gelerek istikbalde filan i ş te muvaffak olup olm ıyacağı nı  
sorduktan sonra, o ta şı  süratle döndürmeye te ş ebbüs eder. E ğ er ta ş  
dönerse, baba, o kimseye müstakbel i ş inde muvaffak olaca ğı m, dön-

mezse olamıyaca ğı nı  haber vermi ş  olur."45 

Taş la gelece ğ i öğ renmek, ta ş  yap ış tırma, delikli ta ş  ortas ından 

veya iki ta ş  sütun aras ından, iki ta ş , kaya aras ından geçme ta ş  dön-

dürme, ta ş  çevirme inanc ına dair olaylar hemen birçok illerde, ilgi 

derecesi hemen herzaman pek fazla olmasa da görülmektedir. 

Sarı  Kız: 

Bir mağ aranın önünde bulunan Sar ı  Kı z adlı  bir kaya, heykel 

ş eklinde olup "yüzü, all ı , pullu yazmalarla örtülü"lerle örtülü ve halk 

tarafından ya sayg ı  gösterilerek bir yat ır mertebesinde benimsenir. 

Sarı  kı z hakkında türlü efsanelerden birisi de onun kafirler taraf ından 

kovalanmas ı  ve buraya s ığı nmas ı dır. Söylentiye göre, Tanr ı  onu bu-

rada korumu ş tur. Baz ı  kimseler "akş amları  yemek getirirler" önüne 

mumlar dikerler. Bu kı zın kendilerine ş efaat (!) edece ğ ine inanırlar, yüz-

lerini "gözlerini bu heykele" yani S ı rı  Kı za sürerler. 

Ondan birçok ş eyler beklerler. Burada ayr ıca hastalar, yerlere 

çiviler çakarak hastal ıklarını  burada b ı rakacaklarım, Ş ifa bulacaklar ını  
umarlar." 46  

44 Yukardaki kaynak. Sf. 316. 

45 Musa Kaz ım: Afyon, Eskiş ehir ve Civar ında Halk İ nanmaları , Halk Bilgisi Haberleri, 

C. 3, Sa. 26. Sf. 35, 36. 

46 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, İ sı . lflniv. Edebiyat Fak. Yayı nı , İ stanbul 1960, 

Sf. 122. 
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AĞ RI 

Göktaş ': 

Her göktaşı nın kolaylıkla bir kutsall ık kazanamayışı nın açık bir 
delili de Ağ rı  çevresindeki 60 y ıl önce, gökyüzünden buraya ate ş  
halinde dü ş en bir gökta şı dır. "44 metre çap ında ve 66 metre derinli ğ in-
de bir çukur açm ış . O muazzam ve heybetli (5. 165 metre) A ğ rı  dağı -
nın pekliğ ine pek temel kayalar ını  keskin bir b ıçak gibi eritip do ğramış ... 
Biz Allahın Türk topraklarına bahsettiğ i bu dünyanın ikinci büyük 
Gökta şı  hörikas ım hem de Ağ rı  eteklerinin dibinde tozun topra ğı n 
içine terketmi ş siz." Gökta ş ', Doğubeyazıt'a 25 kilometre, Türkiye-
Iran transit yolu üzerinde Gürbulak hudut kapumzdan 5 kilometre 
içeride bulunuyor." 47  

Görülüyor ki her gökta şı  hemen kutsalla ş t ı rılıvermiyor. Bu onun 
canlı  bir örne ğ idir. Kutsallaş tırmanın sebepleri, usulü, mahiyeti fark-
lıdır. 

ANKARA 

Delik Taş , Düz Taş , Taş  Yapış tırma: Niyet Taş ları : 

Türbelerde, mezarta ş larına veya orada münasip bir duvara ta ş  
yapış tırmak veya taş  yapışı rsa niyetin, dileğ in olacağı , aksi halde 
olm ıyacağı na dair bir inanç mevcuttur. Keza türbe, yat ır mevkiinden 
taş  alıp eve götürmek, niyet, dilek oluncaya kadar saklamak, sonra 
yerine b ırakma gibi olaylar da görülmektedir. Bunlar da ta ş  sadece 
bir araç olarak kullan ılmaktadır. Doğrudan doğruya ta şı n kendisinde 
bir kerâmet, bir kutsall ık bahse konu değ ildir. Bu gibi Türbe, yat ırlar-
la ilgili inanç ve âdetler üzerinde (Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak 
Yerlerine Dair Bir Ara ş tırma) adlı  tezimizde durmu ş tuk.48  Burada 
Taşı n kerameti, kutsall ığı  üzerindeki örnekleri sunaca ğı z. 

47 Ağ rı 'da Yatan Dev Bir Göktaş '. Var, Yeni Sabah, 3 Aral ık 1961. 
48 Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş tırma 

Ankara 1958 (Doktora Tezi). 
Ankara'da Adakla ilgili Sözler ve Adaklar, İ lâh. Fak. Dergisi: 1X, Ankara 1962, Türk 

Tarih K. Bas ımevi. (Doktora Tezinden Bir Bölüm). Sf. 164, 168, 175, 176, Ba şka Ülkelerde 
Adak ve Adak Yerleri. Türk Yurdu, C. 3. Sa. 3 - 4, Haz. Temmuz 1961. Almanca Ozeti: Das 
Gelübde İ m Türkschen Volksglauben, Annemarie Schimmel, Die Welt des İ slams, VI., Nr: 

1 - 2., Leiden 1959. Sf. 71 - 90. 
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Ali Ta şı : 

Ankara kalesinde, Evliya Ta şı  da denilen ve Hz. Ali tarafından 

at ıldığı  ileri sürülen 40 sm. kadar kutrunda bir ta ş , ziyaret ve adak 

yeridir, mum yak ıhr. 

Delik Ta ş : 

Solfasol köyü yakınlarında bir türbenin merdivenel inilen bir 

mahzeninde ortası  yuvarlak bir taş  duruyor. O ta şı n ortas ından günahı  
olmıyan geçermi ş . Günahkâr olan ı  taş  sıkar geçemezmi ş . Ayrıl zamanda 

bir niyet tutar, ş ayet niyeti olacaksa geçebilirmi ş , dile ğ i ohnıyacaksa 

ta şı n oras ı , deliğ i daral ıyor. Böylece ta ş  sıkıyor, ş ahı s geçemiyormu ş . 

Gene Ankara, Nall ıhan çevresinde, Sakarya'ya bir kilometre 

mesafede Emrem  Sult an köyünde, türbenin kar şı sında 500 metre 

kadar ilerde öksürük, bo ğmaca için çok ş ifal ı  sayılan, bir çocuk s ığ acak 

kadar ortas ı  delik olan ta ş tan hasta çocuk geçiriliyor. Bu s ırada 3 ihlâs 

okunuyor. Bunun ş ifas ına inanı lıyor. 

Delik Taş 'tan, bilhassa bo ğmacalıların, hasta çocuklar ın geçirilme-

usulü, âdeti Ankara çevresinde ve di ğ er illerde pek s ık görülmektedir. 

Düz Ta ş : 

Profesör Ahmet Cafero ğ lu, Ankara'da Su P ınarımn yanında düz 

bir ta ş  olduğunu, doğ an çocuğun 40 günü dolduktan sonra buraya 

getirilip ta şı n üzerine konuldu ğunu, çocuk piç ise muhakkak ta şı n 

üzerine konulduktan sonra a ğ alamağ a baş ladığı nı , ağ lamazsa çocu ğun 

ailenin hakiki efrad ından olduğunun anlaşı ldığı nı  zikrediyor.49  Fakat 

daha çok bu hareket piçli ğ in anla şı lması  değ il piş ik tedavisi için 

yap ılmaktad ır. 

Doğumu Kolaylaş tırıcı  Tag: 

Do ğumda (bilhassa oğ lan) zorluk çekilmemesi için, kad ının sağ  
oyluğuna uğurlu bir ta ş , bir zümrüt ta şı  bağ lanmakta böylece, kad ına 

rahat bir do ğum yapt ırılacağı na inananlar bulunmaktad ır. 

49 Prof. Ahmet Cafero ğ lu, Türklerde Sihri Ta ş  Telâkkisi, Halk Bilgisi Haberleri, C. 2. 

Sa. 13. 1 Kas ım 1930. 
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Yağmur Duasmda Taş lar: 

Naki Tezel, Ankara'n ın Bay ınd ır Köyünde Yağmur Duas ı , göz-

leminde, duaya ç ıkmaya karar verilince, bütün Bay ındırlıların önce 

üç gün oruç tuttuklar ını , ta ş ları  sayıp ay ırd ıklarını , sonra yüzer yüzer 

sayarak çuvallara doldurduklar ını  ve bunların sayı sının 70.000 ta ş  
olduğunu tesbit ediyor." Ta ş ların say ılması  bitirildikten sonra köyün 

hocas ının, "bu ta ş ların her birine "Ve hüvellezi yünezzibülgayse min 

hadi makanetu ve yen ş ürt) rahmetehil ve hüvel veliyyül hamit" âye-

tini okuduğunu ve anlamının "Ey Ulu Tanrı , kulların meyustur. Ya ğ -

muru indirdi bütün mahlilkata da ğı t" dediğ inim anlatıyor. Naki Te-

zel, bütün bunlar ı  bir hocamn nas ı l okuyabildiğ ine hayretini gizkmiyor. 

Aldığı  cevap ş udur: "Hem de her ta şı  yal ıyarak ve di ş ine değdirmeden 

okur. "Sonra bu ta ş lar çuvallara doldurularak, suyun kayna ğı na dökü-

lüyor." Kurbanlar bu ta ş lar üzerinde kesili'yor. "Çünkü kurban ın kanı  
taş ların üzerine akacakt ı r."52 

Burada ta ş ların dua okunduktan ve hay ırlı  bir maksada araç 

olduktan sonra kutsalla şı p, değ erinin yükseldiğ i görülüyor. Ta ş a do ğ ru, 

taş  üzerine islâmi bir ş ekil içinde âyet okumak, eski kal ıntının yeni bir 

halde uzla ş tırılmasına örnek gösterilebilir. Yaln ı z bu gözlemde bu-

lunan zâtın âyetin Türkçe'ye çevirisinin düzeltilmesi gerekiyor; "Umut-

suzluğ a dü ş melerinin ard ından yağmuru indiren, rahmetini yayan O'dur. 

O, övülmeğe lâyık olan Dost'tur."53 Veya di ğer bir meale göre "O, 

(insanlar) ümidlerini kestikten sonra, ya ğmuru indirmekte rahmetini 

yaymakta oland ır. O, hakiki yâr, her hamde sezâvard ır."5 4  Ankara'n ın 

Horan köyünde yağmur duas ı  ş öyle oluyor. Ya ğmur duasına, Ankara-

da da yüksek tepelere, mezarl ıklar, türbe çevrelerine ç ıkılması  daha 

fazlad ır. "Yağmur duas ına kuş luk vaktinden biraz önce ç ıkı lır. "Al-

lahın rahmeti ş u ş ekildeki bir dua ile dileniyor: "Ya Rabbi, Peygambe-

rimiz Efendimiz, enbiyalar, evliyalar, habibler, dilsiz hayvanlar, gü-

nahsız ve mâsum insanlar hürmetine bizi rahmetinden mahrum etme" 

denilir. 

50 Naki Tezel, Ankara'nın Bayı ndır Köyünde Yağ mur Duas ı , Çığı r (dergisi), C. 13, Sa. 

127, Haziran 1943, Sf. 162 —164. 

51 Aynı  kaynak. Sf. 163. 

52 Aynı  kaynak. Sf. 163. 

53 Kur'an- ı  Kerim Ve Türkçe Anlam ı , Diyanet İş leri Başkanlığı  Yayını : Ank. 1961. C. 

111. Sf. 642. Şûra Sûresi, 28. 
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Duadan önce, dua s ıras ında, yahut duadan sonra dört -beş  bin 

taş a veya nohuda dua okunur, yahut at kafas ına dua yaz ılır. Taş  veya 

nohut bir torba içinde ve at kafas ı  doğ rudan doğ ruya suya b ırakılır 
ve bir iplikle kenarda bir kaz ığ a bağ lanır. Yağmur yağ arsa bunlar ı  su-

dan ç ıkarmak mutlaka lânnıdır." 

Burada da di ğer yerlerde oldu ğu gibi yağmur duas ından sonra 

çokss zaman ya ğmur yağ dığı na denemeleri ile inanmaktad ırlar. 

Kayay ı  Ş erif: 

Çaml ıdere ilçesindeki bu ta ş  sayg ıyle ziyaret edilirdi Müftü tara-

fından kırdırılmış  ve baz ı  kimseler müftüye k ızmış lard ır. 

Mezara Taş  B ı rakmak: Fal Taşı : Damlalı  Taş  : Ali'nin izleri: Delik 
Taş : öksürük Taşı : 

Beypazar ı 'nda (Ivaz Baba= Ayva şı k Dede) nin mezar ına bir küçük 

ta ş  bırukıhyor. 

Çubuk çevresinde (12 kilometre mesafede), Kalender'in türbesinde, 

köş ede tersine konmu ş  bir sütun ba ş lığı n ı n üzerinde b ırakılan 8-10 

küçük ta ş a, fal ta şı  deniliyor. Bu ta ş lar niyete göre tek çift ayr ılarak 

niyetin olup olm ıyaca ğı  anlaşı lmak isteniliyor. (Ankara ve Çevresinde 

Adak ve Adak Yerlerine dair Bir Ara ş tırma) da Beypazar ı , Çubuk 

v.b. adak yerleri ve türbeler hakk ında etrafl ıca durulmuş tur. Ayr ıca: 

Prof. Yusuf Ziya (Yörükân) Anadolu Alevileri ve "Tahtac ılar", Da-

rülfünun İ lâhiyat Fak, Mec, İ st, 1928, Yıl 2, Sa, 8. Çubukla ilgili). 

Gene Kalender'in Damlal ı  Taş  adını  alan, uçurum gibi bir yerdeki kaya 

kovuğu çilehanesinde Hz. Ali ile ilgili olarak bir hikâye anlat ılıyor. 

54 Kur' ı n-ı  Hakim ve Meâl-i Kerim, Hasan Basri Çantay çevirmesi, İ stanbul 1953. C. 

11. Sf. 840. E ş -Ş fıra, Sûresi, 28. 

55 Rıfat Turgay: Türk Halk Bilgisi Derne ğ i Anketine Cevaplar: Ankara'da Ya ğmur Duas ı , 

Türk Folklor Ara ş tırmaları , C. 6. Sa. 143. Haziran 1961. Ta ş la ilgisi olan kaynaklar ı  zikrediyo-

ruz. Taşla ilgisi olmaksızın Yağmur duas ından bahseden kaynaklar ayr ı  bir konuyu te şkil edi-

yor: 

Prof. Dr. Nermin Erdentu ğ , Sün Köyü'nün Etnolojik Tetkiki, Ank. -Univ. Dil ve 

Tarih — Co ğ . Fak. Yay. Ankara 1959. Sf. 12. Ya ğmur Duası . 

Ali Rıza Yalman Yalgm, Cenupta Türkmen Oymaklar ı , Kı sım V., Adana 1939. Sf. 33. 

(Çömçe Gelin: Ya ğmur Duas ı ) 

A. R. Yalgın, Toroslarda Karatepeli Bölgesi, Halkevi Yay ımlar', Ankara 1950. Sf. 65. 
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İ zlerin Ali'nin at ının ve kı lı cının iş areti olduğu ileri sürülüyor. İ kinci 
efsâne ş öyledir: Halen kar şı  tepede yatan Yat ır tarafından izlenen bir 
kı z, bu Damlal ı  Ta ş 'ı n içine girmi ş  ve ta ş  kı zı  içine aldığı  için, yat ırm 
bedduas ına (ilelebed gözünün ya şı  dinmesin) uğ ramış . Bundan dolayı  
da kayadan su s ı zması , damlalar ın akışı  sürüyormuş . 

Nallıhan'da Emrem Sultan köyünde, Emrem Sultan türbesinin 
karşı sında beşyüz metre ötede, ancak bir çocu ğun sığ acağı  ortas ı  delik 
ta ş tan hasta çocuklar (öksürük, bo ğmaca) Ş ifa niyetiyle geçiriliyor ve 
bu iş lem s ı rasında üç ihlas okunuyor. 

Nallıhan'ın doğusunda 20-25 kilometre mesafede Ye ş ilyurt (eski 
adı  Harami) köyünde, türbeninin yan ındaki ta ş , öksürüğ e iyi geldi ğ ine 
inanıldığı ndan yalan ıyor, bazan da toz halde yeniliyor. 

Ankara çevresinde bu gibi örnekleri ço ğaltmak mümkündür. 

ANTALYA 

Zincirli Kaya : 

Yük. Z. Mühendisi Asistan Mehmet Akta ş 'ın bildirdiğ ine göre, 
Elmal ı  Ilçesinde Vahap Ümmi türbesinin üzerine üst taraftaki da ğ -
dan yuvarlanan ta ş a: —Dur! dedi ğ i ve ta şı n 40-50 metre ötede durdu-
ğu (8 - 10 metre büyüklükte) halk aras ındaki bir inançt ı r. 

Taş la türbe birlikte ziyaret edilir 

AMASYA 

Taşta Ali'nin izi: 

(Sert) Çoban Dede tarafında bir Kaya da Hz. Ali'nin düldülünün 
izi bulunduğu ileri sürülüyor ve buras ı  ilgi topluyor. 

Taş la ilgili Keramet: 

Merzifon Yat ırlarından Fenerli Dede'nin ziyaretgahma, ş imdiki 
mezar ba şı na kırk adamın kaldıramıyacağı  ta şı  attığı  söyleniyor. Ta ş  
ilgi çekiyor. 
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Belirli Bir Ta ş  Etrafında Yürütülme: 

Merzifon Yatırlarından Üçler: Sofular camiinin yan ında, Üçler 

denilen Yatır'a yüriiyemeyen, yürümesi geciken çocuklar götürülüyor. 

Yüksek bir yere (Arpa), (bu ğday) serpiliyor. Ay ın ilk çar ş ambas ı  zi-

yarete götürülen çocuklar ta şı n etrafında yürütülüyor. 56  

Atılan Taş : 

Merzifon'a 7 kilometre mesafede bulunan (Hac ı  Veli) ereni de 40 

adam ın kaldıram ıyaca ğı  taşı  at ıyor. Ta ş  mezarın yakınında bulunuyor. 

Kı z Kayas ı  (Ersandı,k) Efsanesi, Buyru ğa uyan Kaya: 

Merzifon ilçesinin köylerinde Sünni, Bekta ş i inançlarından ba ş ka 

eski Türk akide ve geleneklerinin kal ıntılarını  bulduğunu söyliyen (Doç.) 

Dr. Ş ükrü Akkaya: "Etraf ın dağ lık, ormanl ık oluş u, birçok su kaynak-

larının bulunu ş u, peri, evliyâ efsanelerine çok müsait" diyor." Bir 

Hıristiyan Beyinin kı zına dair bir efsâne kayayla ilgilidir. İ slâmlar 

buraları  fethedince bu genç k ı z kaçmış . Gaziler, biz kır atlı  birini gördük, 

onu er sand ık, demiş ler. Me ğerse bu k ız pehlivanmış , herkesi yenmiş . 

Haydar Çavu ş 'tan nakledilen bu bilgi üzerine şu neticeye var ıllyor: 

" İş te bu K ızkayas ının üzerine mübârek bir kara a ğ aç vard ır (Bu ci-

varda çamdan ziyade karaa ğ aç kudsiyeti temsil ediyor.) Bu Ersand ık 

Efsânesi devamediyor. Balkayas ı  diye, içerisinde üç tane ta ş  oda bulunan 

ve iki minare yüksekliğ inde kay-an ın cephesindeki bir delikten önceleri 

bal s ı zdığı  anlatılıyor. Bir diğ er söylentiye göre H ıristiyan Beyinin k ı zı -

nın burada sakland ığı  ve burada öldürüldü ğü söyleniyormu ş . "Bu kı z 

kaçıpta kayaya geldiğ i vakit, aç ı l kayam aç ıl demiş , kaya açılmış , kı z 

girince kapanmış . Fakat saçlar ından bir kısmı  kayaya takı lı  kalmış . 

Bugünkü kaynak oradan s ı zar" deniliyor." 

Burada kaya'n ın canlı  bir varl ık gibi düş ünülerek kı zın buyruğuna 

uyduğu ileri sürülüyor." Bu gibi buyru ğa uyan, K ı zkayas ı  adını  alan 

kayalar Anadolu'da az de ğ ildir. 

56 (Doç) Dr. Ş ükrü Akkaya, Orta Anadolu'da Bir Dola şma, Ankara 1934, Hakimiyeti 

Milliye Matbaası , Sf. 47. 

57 Yukardaki Kaynak, Sf. 54. 

58 Yukardaki Kaynak. Sf. 55. 
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Taş  Yapış tırma: 

Kurtbo ğan: Amasya İ stasyonunun hemen yan ında, tren yolunun 
geçtiğ i yerde, Gazi yak ınında dört tarafı  demir parmaklıklı  türbenin, 

ba ş  ve ayak ucundaki parmakl ıklar bezlerle dolu, çevresi onar ılmış  ve 

yazı tlı  olan türbenin ba ş  ve mezarta ş ları  altında ufak ta ş  parçalar ı , 

mum yanında ta ş  ın da rolünü gösteriyor. 

BALIKES İ R 

Taş  alıp mezara koyma: 

Ruhi Sadi, Bal ıkesir'de Halk inanmalar ı  aras ında çocu ğun çabuk 

yürümesi için (Ayak Dede) denilen türbenin etraf ında kolundan tu-

tulup üç defa döndürüldü ğünü ve yerden bir ta ş  alınarak mezar ın üze-

rine konuldu ğunu anlat ıyor. 6° 

Yağmura Karşı  Delik Taş  Asılması : 

Mustafa Salman, Bal ıkesir'de baz ı  ş ahıslar aras ında Delik Ta ş  
as ılırsa yağmur yağmıyaca ğı na, inan ı ldığı nı  belirtiyor." 

Yağmur Ve Dua Taşı : 

Ragıp Beyceli, (Dursunbey Kasabas ına Ait Bir Kaç Not), ba ş lıklı  
makalesinde, Dursunbey'deki ya ğmur duas ında taş a dua okunduğ unu, 

20.000 dua taşı nın yağmur ya ğmasına araç yap ıldığı  anlat ılmaktad ı r. 62 

 Bu mevkiin adı  da Dua Taşı  dır. Bu çevreden toplanan 20.000 ta ş a 

halk anlat ışı yle (Kulhüvallahu) okunduktan, ta ş lar temiz torbalara 

doldurulduktan sonra suya b ırakı lıyor. 

Dursunbey'de Yatır Taş lamak: 

Dursunbey'de H ıdırhk mevkiinde, Orman İş letmesinin Lojman-
larının arkas ındaki tepede, dilekte bulunarak adak adanan H ıdırlık 

59 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş tırma, 

Ankara 1958. -Doktora Tezi- Burada efsiinenin di ğer ayr ıntı ları  mevcuttur. 

60 Ruhi Sadi, Halk İnanmalar ı  III. Bahkesir'de, H. B. H. C. 2. Sa. 21, 22. 15 May ı s 1933. 

Sf. 208 — 211. (41. madde ta ş la ilgilidir). 

61 Mustafa Salman, Bal ıkesir, Sf. 79. 

62 Ragıp Beyceli, Dursunbey Kasabas ına Ait Bir Kaç Not, H. B. H. C. 9. Sa. 106. (108. 

sayıya da bak ı lmas ı). 
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Dede'de ta ş la ilgili bir âdet devam etmektedir. Bilhassa kad ınlar tarafın-

dan çok ilgi görmekte, onun niyetleri yerine getirece ğ ine inanılmaktad ır. 
Bu Yat ır' ın mezar ı  tamamen bir ta ş  yığı nından ibarettir. Zira bu ya-

tı r ı  taş lamak âdettir" Buraya dedeyi ziyaret maksadiyle gelen her fert 

veya topluluk (ki bunlar ın ekserisini hanımlar te ş kil ediyor) yat ıra 

beş  metre kala, yerden ald ıkları  ta ş ları , yine bu mezar ş eklindeki ta ş  
yığı nının üzerine atarak etrafında üç defa dönüyor, sonra bu ta ş  yığı nı -

nın hemen yan ına çömelerek toprak üzerine bir ş eyler çizdikten sonra 

duaya ba ş lıyorlar." " Bu çizilen ş eyler, dileklere dair, ev, apartman, 

otomobil, erkek, çocuk, kad ın ve böylece resimler. Neden ta ş lanmak 

gerekti ğ ini mahallinde ara ş tıran muhabir, oradakilerden tatmin edici 

bir cevap alam ıyor. Yalnı z Dede ta ş lanmazsa dile ğ in yerine gelmiy.ece-

ğ ini söylüyorlar. Niçin ta ş lamldığı nı  kazanın yaş lıları , ş u ş ekilde aç ık-

lıyorlar: Rivâyete göre: Evlenme ça ğ ları  geçmekte olan iki k ı z karde ş , 

kısmetlerinin aç ı lmas ı  için dedeye gelerek dilekte bulunuyor ve 

yere birer erkek resmi çiziyorlar. Aradan k ısa bir zaman geçtikten son-

ra kızlardan büyü ğü, murad ına erip evleniyor, evleniyor ama küçük 

karde ş inin delicesine sevdi ğ i bir delikanlı  ile. Buna çok üzülen ve has-

talanan küçük te hemen her gün H ıdı rl ık Dede'ye gelip: "—Bana Sen 

kıydın!" diye onu ta ş larmış  ve bir sabah bu k ızca ğı zı  dedenin yan ı -

ba şı nda ölü olarak bulmu ş lar. Dedeyi ta ş lamaktan maksat da, bir daha 

böyle bir yanlış lığ a sebebiyet vermemesini kendisine hat ırlatmak için-

miş ." 

Bu dedenin kimliğ i, ş ahsiyeti ne vakit öldü ğü bilinmiyor. Buna 

rağmen ta ş lama, dilekte, bulunma, dua etme resim çizme seremonisi 

devam ediyor ve mezar at ılan ta ş larla günbegün büyüyor. 

Murat Taşı : 

Edremit çevresinde bir ayaz ına yakınında, yanından su akan şı p Dede 

adlı  bir yat ıra bilhassa kı sır kadınların çocuk dilemek üzere gittikleri 
ve orada horoz kestikleri ve akan sudan (Murat Ta şı ) aldıkları  anlatılıyor. 

Üç Taş  Al ıp Saklama Sonra Yerine Koyma : 

Bal ıkesir, Edremit'te mezardan üç ta ş  alıp saklama ve dilek olun-

ca bu saklanan ta ş ları  götürüp al ınan yere koyma, iade etme olaylar ı  
görülmektedir. 

63 Nusret Korkmazo ğ lu, Taş lanmadan ada ğı  yerine getirmeyen bir "Yat ır" var Dursun-

bey'de — Röportaj — , Cumhuriyet, 1 Ekim 1963. 
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Hz. Ali'den 

Edremit çevresindeki Durdağı  üzerinde, insan ayağı na ve hayvan 

nallarının ş ekillerine benzeyen izlerin Hz. Ali'nin ve at ımn izleri olarak 

inanı ldığı , bu efsânenin bilhassa Ali hayranlar ı  ve bekta ş iler tarafından 

yayı ldığı , bu kayalara gidip bak ı ldığı  belirtilmektedir. 64  

Kazdağı 'nda Kutsal TA Ş :  

Tahtac ı  Türkmenler, Sivas, Çorum v.b. birçok il ve ilçelerdeki Ale-

viler, kad ın ve erkek e ş itlik içinde, yedi y ı lda bir defa Kazdağı 'ndaki 

Sarı  K ı zı  ziyaret ediyorlar: "Bugün mezhebe Alevi ve itikaden bat ıni 

olan bütün Tahtacı  Türkmenleri için yegane kâbe Kazda ğı dır. 65  Bu-

rayı  ziyarete muvaffak olanlarsa (Hac ı) nam ını  ahrlar" 66  "Bu ziyaret 

13 A ğ ustos'tan II Eylül'e kadar devam eder... Ziyarete muvaffak 

olamıyanlarsa vekil göndermek mecburiyetindedirler ... Büyük âyini 

Izmir'in (Narlıdere) köyünde oturan (Dede) idare eder" 67 , sazlar çal ını r 
dualar edilir. 

Edremit çevresindeki bu Kazda ğı nda Kutsal bir ta ş  bulunduğu 

iddia ediliyor. Tahir Harimi Balc ı oğ lu, Kazdağı 'nda ziyaret edilen 

kutsal bir taşı  Yada taşı na benzetiyor. Onun hakk ında önemli olarak 

bazı  görü ş ler ileri sürerken, baz ı  ta ş lar hakk ında da dü ş üncelerini söy-

lüyor: "Ibranilerin (Betilon), Türklerin (Ye ş imtaş ), Yunanlıların (Be-

tilya), Lâtinlerin (Betillo) dedikleri mukaddes ulahiyet ta şı  da (Ida= 

Kazda ğı )nın tam tepesindedir. "Bunun vaktiyle Anadolu halk ı  tarafın-

dan (Frigya)daki timsaline tap ımldığı nı , Roma istilas ı  zamanında 

Mukaddes Ta şı n nakledildiğ ini, bu taşı n aslında nur ve ziya ile ilgili 

bir ınabut oldu ğunu, bunun Turani kavimlerin göçü s ıras ında getiril-

diğ ini, "müteakip devirlerde dünyan ın başka ba şka kö ş elerinde dahi 

derin bir ehemmiyetle bu ta ş a milyonlarla insan' ın "Betil mâbudu diye 

tap" t ıklarım, (Betil)in (Haceri Semavi) denilen (Erolit) cinsinden bir 

ta ş  olduğunu, "Bu ta ş 'ın ihtirakla ate ş ler saç"t ığı nı , "yıldı z ş eklinde 

arza" dü ş tüğünü, renginin siyah oldu ğunu, Tanrıdan bir parça adde-

dilen bu taş a, eski kavimlerin içi nur dolu diye itikat ettiklerini, Beni 
İsrail'in mukaddes tan ı dıkları  bu ta şı n (Tevrat) ta da bir yeri olduğunu, 

Yakup Peygamber'in "Biri seba'dan Harran'a "giderken, geceyi ge- 

64 Tahir Harimi Ball ıoğ lu, Tarihte Edremit Ş ehri, Bal ıkesir 1937, Vilâyet Matbaas ı , Sf.135. 

65 Tahir Harimi Balc ıoğ lu, Tarihte Türkler Aras ında Ş iilik Cereyanlar ı . 

66 Tahir Harimi Balc ıoğ lu, Tarih'te Edremit Ş ehri, Bal ı kesir 1937. Sf. 87 

67 Aynı  Kaynak. Sf. 87. 
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çirmek üzere ba şı nın alt ına bir ta ş  koyup yatt ığı nı , rüyas ında Yehova'y ı  
görüp onunla konu ş tuğunu, uyanınca bu Ta şı  kutsallaş tırarak, Allah' ın 
evi (Beyt-el) tan ıdığı nı  ve gök'ün kap ı s ının burada bulundu ğunu, 
üzerinde yatt ığı  taşı  dikip yüzüne zeytinya ğı  döktüğünü ve adına 
(Beyt-el) dediğ ini, Türklerin de aym tipte bir inançlar ı  bulunduğunu 
ileri sürüyor. "(Kad taş , Kut Ta ş -Ye ş im taş an da buna benzediğ ini, 
bunda ulilhiyetten geçmi ş  kuvvet ve kudret bulundu ğunu, tabiat kuv-

vetlerini arzu edilen hedefe sevketmek için bu ta şı n etrafı nda hususi Ctyin-

ler ve tavaflar yapı ldığı n ı , bununla yağmur yağ dırıldığı nı , yangın sön-
dürüldüğünü, havan ın güzelle ş tirildiğ ini, bu kudsiyetin ona altı n ışı k-

tan geldiğ ini, bunun bir gece gökten bir nur sütununun kay ın ve fıstık 
ağaçları  üzerine inmek suretiyle oldu ğunu, "orada (Ye ş im) den bir 
kaya vücuda geldi" ğ ini, bütün Türklerin bu kayay ı  (Kutlu Kaya) 
diye takdis ettiklerini, Çin hükûmdarm ın (Daha önce anlatt ığı mız üzere) 
bunu parçalat ıp, da ğı ttığı nı  ve kâhinlerin, sihirbazların bu kayan ın 
parças ı nı  kap ış tıklarun, buna sahip olan yerlerde, bolluk ve bereket 
baş ladığı nı  anlatıyor; (Ravzat-safa) müellifinin rivayetini zikrederek, 
Nuh'un oğ lu Yafes'e, ya ğmur ve bereket için bir ta ş  verdiğ ini hatır-
latıp, Türklerin arası nda (Yatta ş ) diye kutsalla ş tı rı lan taşı n bu olduğunu, 

ona sayg ı  ve tâzim de bulunuldu ğunu belirtmek istiyor. Kutlu Kaya, 
Yat Taşı  ve diğ er ta ş lar aras ında ba ğ lantı  kurmaya çal ış an düşünür bu 
giriş i müteakip Kazdağı ndaki kutsal taş a sözü getiriyor: "Kazdağı 'nı n 

(Gargar) tepesinde bulunan bu mukaddes taşı n etrafında aynı  şekilde 

büyük ta ş larla çevrilmiş  olduğu görülmektedir." Kut'ta şı  ile Bekta ş ilerin 

Teslim Ta şı  aras ında bir ba ğ lantı  kurmağa uğ raş an ve bunu Tevrat'a 
kadar dayand ırma gayret ve iddias ında olan yazar' ın düş üncelerinin 
ilmi tahlil ve dayana ğı nın incelenmesi —burada— bir tarafa b ırakılarak, 
Kazda ğı ndaki Kutsal ta ş  iddiasının önemli oluşunu kaydetmek gere-
kiyor." 

Sarıkız, Kutsal Taş  Hakkında Aykırı  Görüş ler: 

Yaptığı mı z mahalli ara ş tırmalar yukardaki iddiay ı  kolayca teyid 
eder nitelikte olmamış tır. Ekim 1964 tarihindeki mahalli ara ş tırma-
mızda çok ya ğmurlu, fırtınal ı , yıldırımlı  bir zamanda, dağ  eteklerin-
den ileri geçip, zirveye ç ıkmak mümkün olmamakla beraber günlerce 
devam eden ara ş tırma ve incelememizde baz ı  dikkate değer sonuçlar 
elde ettik. Bütün bu çevreden Narl ıdere ( İ zmir) kadar sözü geçen ve 

68 Tahir Harimi Balc ıoğ lu, Tarih'de Edremit Şehri, Edremit Halkevi Yay ınlarından 

1, Balıkesir 1937, Balıkesir Vilayet Mat. Sf. 76, 77, 78. 
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Türkmenlerin babas ı  sayılan ve bu bakımdan ilgili bilgi de yetkili gö-
rülen Mustafa Özcan'la ve Edremit ve Sar ıkız hakk ında incelemeler 
yapmış  olan Gıyas Yetkin'in de bulundu ğu görü şmemizde, diğer taraf 
düşüncesini şu ş ekilde belirtti. Çepnilerin Sank ızia ilgisi olmadığı , yalnı z 
Tahtac ı  Türkmen ve yerli halkın oraya murat ve adak maksadiyle git-
tikleri ve muratta bulunduklar ı  ve Sarıkız' ın baş  tarafında bulunan 
taş a bez bağ landığı , ancak diğ er yerlerdeki âyinlerde oldu ğu gibi dav-
ranıldığı , adak yerindeki kırıntıların kartallar taraf ından yenildi ğ i, 
burada özel bir kutsal ta ş  (Yada gibi) bulunmadığı , kaz ayağı  iş aretinin 
göğüste ta şı nniadığı , Fatih Sultan Mehmed'in Midilli adas ını  fethi 
sıras ında Adana havalisinden Türkmenlerin al ınıp, kereste i ş inden çok 
iyi anladıkları  için, gemi yaptırmak üzere bu havaliye getirip yerle ş -
tirildiği, Sarıkız Âyini (hac ılık) diye buraya mahsus bir ş eyin olma-
dığı , âyinin meydanda veya kapal ı  yerlerde yap ılabilece ğ i, Tahir Harimi 
Balc ı oğ lu'nun ş ehircilik, turist celbetmek gayretiyle ve Türk ınenleri 
bu münasebetle hakl ı  olmıyarak tasvir ve tan ıttığı , taş 'ın turizme 
hizmet için bir yakış tırma olduğu ileri sürüldü. 

Kazdağı 'na muhtelif zamanlarda ç ıkmış  olan Gıyas Yetkin, Edremit, 
le ilgili eserlerinde oldu ğu gibi69  kar şı lıklı  görüşmemizde de, Alevi 
Tahtac ı  Türkmenin hac ı  olma gayesi diye bir ş eyin mevcut olmad ı  
ğı m, bu çevredeki hem ş erileri ziyaret için bir geli ş  olduğunu, ayrıca 
tepeye de gezmek maksadiyle ç ıkıldığı nı , zâten Türkmenlerin çal ış ma 
sahalarının Kazdağı  ormanı  olduğunu ve ormanın en verimli yerinin 
Sarıkız'la Babatepe aras ında bulunduğunu, yaz ın bütün Türkmenlerin 
bu ormanda çalışı p buluş tuklanm ve hem ş ehrileriyle orada kald ıkları -

nı , aslında orada yerle ş ilen, iskân edilen köy olmad ığı nı , eteklerdeki 
köylerin ise, Ahmet Vefik Pa ş a tarafından iskân edilmi ş , yüzyıl kadar-
lık bir geçmiş i olduğunu, 13 Ağustos 11 Eylül tarihlerine gelince, 15 
Ağustos'tan sonra havan ın sertle şmesiyle, iklim zaruretiyle Türkmen-
lerin yava ş  yavaş  inmeğe ba ş ladıklarını , Turistlere de 13 Temmuzla 
24 Temmuz aras ının en müsait ziyaret tarihi olarak tavsiye edildi ğ ini 
belirtti. Gıyas Yetkin, Sar ıkız efs'arıesi üzerinde önce yay ınlanmış  
eserlerde düzeltnı.eler ve katk ılar yap ılmas ı  gerekti ğini ilâve etti. Ken-
disinin de baz ı  değ iş iklikleri yaz ılarında yapmak mecburiyetinde ol-
duğunu kaydetti. 

69 Gıyas Yetkin, Edremit, Balıkesir 1939, Türk Pazar ı  Basımevi. (Sar ı  Kız Efsânesi: 
Sf. 77 — 78; Kaz Da ğı : Sf. 73 — 77 

Gıyas Yetkin, Sar ı  Kız Efsünesi, Sohbet (gazetesi, Edremit), II Nisan 1961- (8say ı  tef-
rika edildi). 

Röportaj: Gıyas Yetkin, Sar ı  Kız Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye filler, Sohbet, 
Temmuz 1962 (8say ı  tefrika edilmi ş tir.) 

109 



Günümüzdeki Bilgiye Göre Kazda ğı  ve Sarıkı z: 

Kaz'da ğı nın en yüksek tepesi 1800 metre olan Kartaltepe, mahal-

li deyimle Babatepe olup, Sar ıkı z T. 1767 metredir." Tepe hakkındaki 

efsane, bu ad ı  almas ına sebep olmu ş tur. Sar ıkı z tepesine kadar etek-

ten hı zl ı  yürüyüş le 6, yavaş  yürüyüş le 8 saatte ç ıkı labilir. Çıkış a 

elveriş li ayların Temmuz ve A ğustos'un ilk onbe ş  günü oldu ğunu, 

diğ er zamanlarda sert rüzgâr ve ya ğmur'un eksik olmad ığı nı  yukarda 

kaydetmi ş tik. Kazda ğı nın Sarıkı z tepesine 1928 y ı lında dikilen demir-

den bayrak dire ğ i ve nirengi fırtınaya da yanam ıyarak y ıkılmış  ve 

bu direğ in önünde bir ta ş  yıkım kalmış tır» 

Eski adı  (Ida) olan Sar ıkı z tepesinde ilk kar şı la şı lan Sarıkız' ı n 

kazlarını  koruduğu taş  duvarlarla çevrili a ğı lı  görülüyor. Sonra dört 

gen ş eklinde ta ş  yığı nıyle çevrilmiş  Sarıkı z' ın mezarı  geliyor. (Gıyas 

Yetkin, Edremit, Sf. 76) Ta ş  yığı nları  aras ına girip çıkan binlerce kı r-
mı zı  yuvarlak ve uçan zarars ı z böcekler bulunmaktad ır." Tepe üzerinde 

say ı s ı z enli ince plak halinde dikili ta ş ların rüzgârdan, yak ılacak ate ş i 
muhafaza etmek üzere Sar ıkı z töreni yapma ğ a gelen Türkmenler ta-

rafından konuldu ğu söyleniyor. 

Her sene Temmuz ve A ğustos aylar ı  içinde Sar ıkı z'da Türkmenler 

tarafından yap ılmakta olan Sar ıkı z âyini hakkında baz ı  kimseler, Türk-

menlere kar şı  çok çirkin iftiralarda bulunmakta iseler de bu temiz 

insanların Sarıkı z âyinleri çok nezihtir. (Tarihte Edremit Ş ehri) isimli 

kitaptaki Sar ıkız âyini bahsi bu iddiamı zı  isbata kâfidir." (Sf. 77) 

Sarıkı z efsânesinin klasik ş ekli, iftiraya u ğ rayan bir k ı zı  baba-

s ının, Kazda ğı nın Sarıkız tepesine (Kartal Çimi'ne) ç ıkarmas ı , yanına 

12 kaz verip orada b ırakmas ı , sonra kı zın Tanrı 'ya dua ederek inâyete 

ve himayeye nâil oluş u, kazların çoğ alışı , dağda fırt ınada kalanlara 

kı zın yardımı , baba'nın hac'dan dönü ş te, kızını  orada sa ğ  salim buluş u 
ve kı zın birçok kerametlerle babas ını  hayran b ırakışı , birgün "Sar ıkız'ın 

kulübesine gelen çobanlar" ın "kaz a ğı lı nın önünde Sar ıkı z' ın ba ş  ör-

tüsünü" bu"lu ş ları  ve beyaz örtüyü almak isteyen çoban ın ondan 

çıkan alevle elinin yanışı  ve ihtiyar bir çoban ın a ğı l bitiş iğ ine kazdıkı  
bir çukura bir de ğnekle yerden ba ş  örtüyü al ıp gömüşü, bu küçük 

mezara üç gece üst üste nur indi ğ idir. "Bu gün Sar ıkı z' ın mezarı  hala 

70 Kadri Yetkin, Edremit Co ğ rafyas ından Yapraklar, Edremit 1952, Emel Mat. Sf. 2. 

(Sar ıkız Tepesi 1767, Kartaltepe 1800m.) 

71 G ıyas Yetkin, Edremit, Bal ı kesir 1939, Türk Pazar ı  Mat. Sf. 8. 
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duruyor. Yan ında Sanluzla birlikte kaybolan 12 kaz ın ağı lı  da ta ş -

larla çevrilidir."" 

Sarıkı z hikayesi üzerinde muhtelif incelemeleri olan G ıyas Yetkin, 

daha önce yazd ıklarından çok farkl ı  bir olayla karşı laş tığı nı  ve bunun 

etkisinde kald ığı nı  yaptığı m incelemede anlatm ış t ı r. 

Medyum olduğu ileri sürülen Nuriye Üner, 73  Nezihe Araz' ın (Ana-

dolu Evliyalar ı) adlı  kitab ında Sar ıkı z efsânesini okurken kendisinden 

geçerek" Azim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah zikirleriyle, "Seni Kaz-

dağı 'ndaki mekammda beklerim" denildi ğ ini ve kendisine Sar ıkız'a çıkış  
yolunu, kaz a ğı lının yerini, mezar ını  gösterdiğ ini ve böylece takip edece ğ i 

planı  hıfzedip defterine çizdi ğ ini söylüyor; 15 Temmuz 1962 Pazar günü, 

yanında başkaları  da olduğu halde, görmedi ğ i yerleri ismen söyleyerek 

da ğa tırmandığı nı  (yanında buraya o güne kadar sekiz defa ç ıkmış  olan 

Gıyas Yetkin ve ba şkaları  mevcut), sonra Kazda ğı 'nda Sar ıkı z tepesinde 

saat (14. 10) dan (14.45)e kadar Sar ıkız Mehpare Sultan'dan• trans ha-

linde, başkalarının gözü önünde tebliğ  aldığı nı  ve as ı l adının Mehpare 

olduğunu söylediğ ini, anlatılan efsânenin masal, uydurma oldu ğunu, fakir 

bir ailenin kı zı  olup, hak a şkıyle bu sâkin yeri seçti ğ ini ve kazların" 

insanlardan daha de ğerli sad ık dostlar" ı  olduğunu, "hak a ş k ı , Tanrı  a ş -

kiyle" buralarda münzevi ya ş adığı nı -almış  olduğu mesajdan-özetleye-

rek incelememize nakletmi ş  olduk. 74  

Ş u duruma göre-din psikolojisini ilgilendiren bu mesele d ışı nda 

Sarıluz'da bir mezar ve cevresinde kaza benzedi ğ i iddia edilen ta ş lar 

bulunmakta ve Tahtac ı  Türkmenler burada ormanda çal ış makta ve 

bilhassa Ağustos ayında bu türbeye ve Sar ıkız tepesine adak, murat 

ziyaretleri-topluca-yap ılmaktad ır. Bu ziyaretin as ıl ve esas ı -s ır tutul-

madığı , gizlenilmediğ i takdirde, onlarla beraber bu da ğda günlerce 

kalıp gözleme ve incelemeyi gerektirmektedir. Bu kafileye dahil ola-

bilmek te ayrı  bir meseledir. Bununla beraber Kazda ğı  ve Sar ıkı z 

çevresinin Dinler Tarihi bak ı mından önemli bir mevkii oldu ğu a ş ikâr 

olarak ortaya ç ıkmaktad ır. 

72 Gıyas Yetkin, Sar ıkız Efsanesi, Sohbet, IINisan 1961 den 8 say ı . 

73 Tahsilini Kolejde, G. Eğ itim E. Ve Miş igan Univ. yapmış  olan ve halen Ankara Cebeci 

Ortaokulunda İngilizce Öğ retmeni olan Nuriye Öner. 

74 Röportaj: G ıyas Yetkin, Sar ıkız Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye Vner, Sohbet, 

Temmuz 1962, 8 Say ı  devam etmiş tir. 
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Taş  Kesilmiş  Ağaç: 

Susurluk kazas ının Okçu köyünde ta ş  kesilmiş  bir ağ aç efsanesi 

vardır. Bu a ğ ac ın "gövdesinde balta izleri" bulunmakta ve buna "ta ş  
kesilmi ş  ağ aç" denmektedir. 75  

BILECIK 

Durtaşı : Üç Taş  Atmak: 

Bilecik'in Sö ğüt ilcesinin Borcak köyü Akçaalan deresinde Dur-

ta şı  denilen 1,5 metre kadar bir ta ş , söylenti ve inanca göre (ya Hz. 

Ali veya Hz. Peygamber, baz ı larına göre H ı zır Aleyhisselâm,) geçerken 

bu taş  yukardan, tepeden a ş ağı  yuvarlanıyor ve geçen zat:—Ya Ta ş  
Dur! diye sesleniyor, ve ta ş  öylece, dereden üç metre yukar ıda duru-

yor. Askerler ezilmekten kurtuluyorlar. Ta şı n altı  biraz oyuktur. Bu 

taş , Dere'nin kenar ında Akçaalan mevkiinde, Sakarya'ya 2 kilometre 

uzaklıktadır. 1,5 metre kadar yükseklikteki bu ta ş a yolcular geçerken 

(Sevap!) diye üç ta ş  at ıyorlar, bildikleri bir duay ı  okuyorlar Bu ta ş  
atış  adet haline gelmi ş tir. Ş ayet oraya üç ta ş  atılma zsa bir u ğursuz-

luk olaca ğı na inanılıyor. Bununla beraber bazen ta ş  atmıyan kimseler 

de oluyor. (Resime bak.) 

Deredeki Oyulmuş  Taş lar: 

Bilecik, Sö ğüt ilcesinin, Borcak köyündeki Akçaalan veya Durta şı  
Deresinde, sular ın oyduğu ta ş lar bir hayli fazlad ır. Bu ta ş lar at nal ı  
ş eklindedir. Üzerinde böyle izler varm ış  gibidir. Söylentiye ve inanca 

göre, Hz. Ali, buradan geçerken at ı nı n izleri kalmış , Ya ş lı  kadınlar 

bu ta ş lara yakla ş arak, bunlar ı  elleriyle s ıvazl ıyorlar. 76  (Resime bak.) 

BOLU 

Kemal ümmi Ve Duran Ta ş : 

Bolu'nun tan ınmış  bir evliyas ı  olan, Halveti Ş eyhlerinden Kemal 

Ümmiye atfedilen kerâmetler ve ilgi fazlad ır. Biz yaln ız ta ş la ilgili 

kı s ım üzerinde duraca ğı z. Bolu'nun Sazak buca ğı mn Tekke köyünde 

bulunan türbeye bilhassa Temmuz ay ında ziyarete gidiliyor: "Kemal 

Ümmi'nin türbesinde bir ta ş  vard ırki bu, baca içerisinde ve havada 

75 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 118. 

76 Öğ retmen Mehmet Bahçeci'den derlenmi ş tir. 
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asılı  durur ve hiç dü şmez. Kemal Ümmi tekkesini kurarken bu ta şı  
eliyle oraya koymu ş  ve: —Dur Ya Mübarek! demi ş . Taş  da bu suretle 

kalmış , herhangi bir tesir as ırlardanberi ta şı n vaziyetini bozmam ış tır."77  

Çmgırakh Kaya: 

Gökçesu, Kayış lar köyünde, Oyuk Kaya içine ta ş  ayıliyor ve kuyu 

içine düş müş  gibi çok zaman (Çin) sesleriyle ötüyor. Sesler muradla 

ilgili olup, niyet olacaksa ses geliyormu ş . Bir nevi konu ş an kaya oluyor. 

Kaya ufak bir kulübe kadar olup, 5-6 metre kadar yüksekliktedir. 

Çocuk Kayası : 

Mudurnu'nun Akta ş  köyünde çocuk kayas ı  denilen bir kaya, 

ta ş la ilgili inançlar aras ında önemle yer alır. Bu Kayan ın bir yerinde 

ancak kundakl ı  bir bebe ğ in veya çok küçük bir çocu ğun sığ abilece ğ i, 

geçebilece ğ i geni ş likte bir delik ve Hz. Ali'nin oldu ğu sanılan bir ayak 

izi bulunuyor. Geli ş emiyen, c ı lı z kalan küçük çocuklar ı  o kayanın 

bulunduğu yere götürüyorlar ve bu ufak delikten üç defa geçiriyorlar. 

Ş ayet çocuk delikten geçerken a ğ larsa, bu i ş aret çocu ğun yaş ayaca ğı -

na delâlet eder san ı lıyor. Bu bakımdan çocu ğu ağ lamak istemeyen 

anneler, onun can ını  ac ıtarak a ğ latma ğa gayret ediyorlar. 

BURSA 

Muhtelif Maksatlarla Kullan ılan Taş lar: 

Ali Rı za (Yalg ın), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, makalesinde, Türkiye'-
nin her tarafında taş lar aracı lığ iyle fal bak ı ldığı , hastaları n tedavi edil-

diğ i, taşı n ilaç olarak kullan ıldığı , gene taş larla, dileklerin, muratları n 

olacağı na inanı ldığı , taş lardan hükümler ç ıkarıldığı , buna dair efsane-

ler olduğu anlat ıldıktan ve bu konuyle ilgili iki kaynak (Prof. Fuat 

Köprülü ve Prof. Cafero ğ lu'nun önceki bölümlerde üzerinde durdu ğu-

muz makaleleri) kaydedildikten sonra, Bursa, Nev ş ehir, Gaziantep, 

Nizip'ten ve genel olarak kad ınların kullandığı  ta ş lardan bahsediyor. 

Bu iller içinde onun bu makalesinde verdi ğ i bilgiyi nakledece ğ iz. "Bur-

sa'nın I şı klar semtinde Askeri Lisenin arkas ında Pir-emir isminde bir 

türbe "bulundu ğunu" buraya murad ının has ıl olmasını  dileyen kad ın- 

77 Ali Vahit: Kemal Ummi Hakk ında, H. B. H. C. 3, Sa. 31, 15 Aral ık 1933, Sf. 212 - 215. 
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lar"ın geldiğ ini" ve türbeden üç ufak ta ş " ald ıklarım ve iyi bir yerde 

taş ları  saklarlarsa muratlar ı nın hâsı l olacağı nı  anlatıyor." 

Dönen Ye ş il Mermer: 

Ye ş il Türbe'nin, Ye ş il Camiinde, içeri girilen kap ının yanında 

dönen bir ye ş il mermer inanc ı  var. İ nananlara göre üç "Kulhüvallahu 

bir elham" okunacak, murat, dilekte bulunulacak, e ğer dilek olacaksa 

ye ş il mermer parmakla-temasla-dönüyormu ş , olmıyacaksa dön ınüyor-

mu ş  . 

Taşa Çivi Çakmak: 

Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Onuncu Ars ıulusal Tıp Tarihi Kong-

resinde, tebli ğ  ettiğ i, Türkiye'de Tıbbi Folklor Üzerine Rapor'unda, 

Bursa-Gemlik aras ında bulunan "Karâni Türbesine (Veysel Karâni), 

çocuk olur ve olan çocuk ya ş arsa kurban adand ığı " "orada bir taş " 

olduğunu bu "taş a çivi" çakıldığı nı , ş âyet dilekler olacaksa, çivinin 

doğ ru gittiğ i, olm ıyacaksa çivinin e ğ rildiğ i belirtiliyor. 79  

Ebe Kaya: 

Gene Prof. Dr. Ünver, yukarda ad ı  geçen bildirisinde, "Mudanya 

da Karamustafa'da (Ebe Kaya) da bir ko ğuk bulunduğu ve "bu ko ğuk-

tan ç ıkan ne olursa onu" yediklerini "ve çocuk olursa ad ını  KAYA 

koy" duklarını  anlatmaktad ır." Prof. Ünver, bu yaz ı sında muhtelif 

illerde oldu ğu gibi, türbelerden taş  parçası  gibi ş eylerin alındığı nı , üs-

tüne bir torba dikip belde taşı ndığı nı  ilCıve ediyor. 

ÇANAKKALE 

Bayramiç: Menderes Çaymda Yağmur Duası : 

Yağmursuz, kurak geçen günlerde kasaba halk ı  ile köylüler bir-

likte, hayır i ş liyor, fakirleri doyuruyor ve dua ederek taş a okuyorlar, 

78 A. R ı za (Yalg ın) (O zamanlar Adana İ lköğ retim Müfetti ş i), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, 
Atsı z (Mecmua), 15 Nisan 1932, Sa. 12, Sf. 299 — 300 Bunda makaleyi Köprülü ve Cafero ğ lu'nun 
makalelerinin ilhamiyle ele ald ığı nı  belirtiyor ve yukardaki bilgiyi 28. 9. 1926 da akrabalar ın-
dan Nuriye Haramdan aldığı nı  yazıyor. Bu yaz ıda taşı n ne kadar süreyle saklanaca ğı  belir-
tilmemi ş tir. Aynı  makaleyi ikinci defa olarak: 
Ali Rı za, Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, H. B. H. C. 3. Sa. 28. 15 Eylül 1933, Sf. 97 — 98. ( İnceleme 
Tarihi: 28. 9. 926) da yay ınl ıyor. Bu makalede taşı n bir hafta kaybedilmeden sakianı lman gerek-
tiğ i yazı lıdır. 

79 Prof. Dr. Süheyl Ünver, Türkiye'de T ıbbi Folklor Üzerine Rapor (Onuncu Ars ıulusal 
Tı b Tarihi Kongresine Tebli ğ  edilmiş tir. Madrit, Eylül 1935), H. B. H. Yı l: 5, Sa. 56, Mayı s 
1936, Sf. 113 — 135. 

80 Yukardaki kaynak. 
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Yağmur duasına çıkmadan bir hafta önce haz ırlıklara giri ş ilerek 

halktan para, ke şkek, bulgur, ka şı k, tabak ve sini toplan ıyor. Cumar-

tesi günü ke ş kekler piş iriliyor, yerler haz ırlanıyor ve pazar gecesi daha 

gün doğmadan, karanl ık bir zamanda halk Menderes'in bir tarafına 

erkekler, diğer tarafına kad ınlar olmak üzere s ıralanıyorlar. Ta ş ların 

okunmasından önce kazanlar ın altında ate ş ler yakı lır Bulgur 

keşkek ve ho ş af yenilecek yemeklerdir. S ıralanan erkekler aras ında 

birçok hoca mevcuttur. Kad ınlar tarafında ise hafız hanımların etra-

fına toplamlmış tır. Önceden haz ırlanmış  binlerce ufak beyaz ta ş ların 

bir kısmı  okunmaları  için kadınlara, bir kı smı  erkeklere verilmeden önce, 

omuzunda okunacak ta ş ları  bir çuval içinde ta şı yan, üstündeki elbise-

sini soyunup yaln ız kilotla kalan bir adam biraz yüksekce bir yere 

çıkar, onu oradan çaya iti ş lerler, o da suya dü ş er. Omuzundaki çuval-

dan sular akarak tekrar gelir. Gene suya iti ş lerler, bu bu iş lem üç defa 

tekrarlanı r. Sonra yağmur duas ı m yöneten hafız tarafından alnından 

öpülerek çuval teslim al ınır ve ta ş lar kalabal ık aras ında bölüşülmeğ e 

ba ş lar. Bu zaman güne ş in doğma zaman ı dır. On binlerce ta şı n birer 

birer okunmas ı  öğ leye, bazen ikindiye kadar sürer. Ya ğmur duas ı  ya-
pılırken ellerin parmak uçlar ı , yağmurun a ş ağı ya do ğ ru yağması  için, 

a ş ağı ya bakmal ıdır. Sonra eller, üç defa dua okunup yüze sürülür. 

Okunan taş lar hemen çuvalla beraber çaya gömülürler ve orada 3 

gün kaldıktan sonra alınırlar. Gelecek ya ğmur duas ında kullanılmak 

üzere saklarlar. 

Yağmur duas ını  müteakip, yemeklerin da ğı tımına giri ş ilir. Bu 

yemekleri herkesin yemesi zaruridir. Bunun için yemeyenler bulunursa 

onlara da yedirilir. Oraya gelenlerin kar ınları  doymuş  olarak evlerine 
dönmeleri âdettendir. 

Gelin Kız: 

Biga ilçesinde Balıkkaya üzerinde bulunan Gelin K ız söylentisi 
ş öyledir.: "Bu kayada güzel ç ıplak bir kadın bulunur. Bunun yaz kış  
bir memesinden su s ı zar. Bunu bilen halk s ık sık bu kı z heykelini zi-

yaret ediyor, ezmikli olup sütü kesilenler elleriyle heykelin memesine 

değ iyorlar ve rutübetli ellerini yüzlerine, gö ğüslerine sürüyorlar. Ço-
cuğu olmayanlar da buna H ı drıllez'de niyetler, adaklar da bulunurlar, 
böylelikle dileklerinin yerine gelece ğ ine inanırlar."" 

81 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 122. 
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ÇANKIRI 

Şehit Olan Taş : 

Çankı rı 'ya 15, 16 kilometre kadar bir mesafede bulunan Seyidi-

köy'de Hac ı  Murad' ı  Veli Türbesi'nin ba ş  ucunda 2 tane siyah, iki in-

san kafas ı  kadar büyüklükteki, dörtgen ş eklindeki ta ş lar hakkında önem-

li bilgi veriliyor. Bu ta ş lar önceleri 3 adet imi ş . Savaş ta bunlardan bi-

risi ş ehit olmu ş . Istiklâl Sava şı na kat ılan Hac ı  Murad Veli bu ta ş larla 

çarp ış maya giri ş iyor, fakat birisi Sava ş  sı ras ında ş ehit oluyor. İ kisi 

tekrar sava ş tan dönüyor. Bu ta ş larda bir kerâmet oldu ğuna inananlar 

vard ır. 

Çerkeş  Ve Üç Taş  kdeti: 

Refik Cemal, Çerke ş 'teki (Halk inanmalar ı) aras ında ş u gözlemi 

anlatıyor: "Hasat'da ekinin savrulaca ğı  gün bir kiş i abdest alır, harman 

yerinde namaz k ılar. Sonra yerden üç taş  alı r. Ekinin altına koyar. 

Ekin orada ta ş ların üstüne kalburlarnr. O ta ş lar, ekinle beraber ambara 

konur, sonra 82, tohum ekilirken ta ş lar da tohumla beraber ekilir Bu 

taş lar, bereket say ılır." 

ÇORUM 

Çelebi Gazi: Ta ş  Yapış tırma ve Ş iffılı  Yuvarlak Taş : 

Hıdı rlık semtinde, çevresinde türbelerin, mezarlar ın bulunduğu 

bu zat Yusuf Bahri türbesine biti ş ik, fakat ayr ı  bir bina içindedir. 10 

metre kadar uzunlu ğu, 1.50 metre geni ş liğ inde, ba ş  tarafı  2.5 metre 

yükseklikte çok büyük beton bir mezard ır. Sa ğı nda solunda mum 

yakmak için yerler olup, mum isinden siyahla şmış tır. Kadın ziyaret-

çiler ta ş  yapış t ırmaktad ırlar. Altta bir delik var (ba ş  tarafta). Oradan 

da toprak ş ifa niyetine al ınıyor. Aynı  türbe içinde, seccadeler v.b. 

mevcut. Söylentiye göre bu mezar daha uzunmu ş , arkas ı  öbür tarafta 

kalmış . Bir günde bir deve yiyecek irilikte, güçlülükte bir zatm ış . 

Çelebi Gazi'nin Taşı : 

Çevresi iki kar ışı  bulan, 5 kilo kadar a ğı rlıkta gülle gibi yuvarlak 

olan bu ta ş  çok ş ifalı  sayı lıyor. Dua ile, a ğ rıyan yerlere, s ırta v.b. üç 

82 Refik Cemal, Halk Inanmalar ı  1, Çerke ş 'te, H. B. H. II. C. 2. Sa. 21, 22. 15 May ı s 1933, 

Sf. 207 — 208. (6. madde ta ş la ilgilidir.) 
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defa sürülüyor. Ş ifa veriyor, buna inan ıyorlar. Bu yuvarlak ta ş , pen-
cere içinde bir posteki üzerindedir. Rengi kur ş uniye benziyor. Yan ında 

eski Kuran' ı  Kerimler duruyor. Bu ta şı n sanc ıyı , ağ rıyı  kestiğ ine dair, 
denemiş  tanıklar vard ır." 

Talih Ve Ta ş : 

Kadir gecesi, sabah ezan ı  okunacağı  zaman baz ı  kadınlar sokağ a 

çıkarak, üç yol ağ zı  denilen yere gelerek "orada herkes bir defa: "Ka-
derim, kaderim! Da ğ da m ı s ın taş ta m ı sın? Ulu ulu ağaçta mı sın? Nere-

deysen ç ık gel, diye bağı rır."". O s ırada gelen veya duyulan ş eye göre 

bir anlam veriliyor. Bir yorumlama yap ılıyor. Burada talih'in ta ş ta 

olup olmadığı nın sorulmas ı  dikkati çekiyor. 

Oyulan Ta ş : 

Çorum'da bir k ı sım halk aras ında Hz. Ali veya Battal Gazi denilen 
zat, Çorum kalesinin üst kemer ta şı na hüciim edip kap ıyı  açmak isti-
yor. Küçük kap ıya dirseğini dayayıp açıyor. Dirseğ inin dayandığı  yer 
oyuluyor. Halen bazı  ş ahıslar ziyaret edip elini sürüyor, ok şuyor. Bu 
âdet devam ediyor. 

Mühfırek Taş lar: 

Karapürçek köyü çevresinde tarihi eserler yak ınında mübârek 
sayılan taş lar bulunuyor. 

D İ YARBAKIR 

Gelin Dağı : 

Çermik ilçesinin, Gelin Da ğı 'na ait söylentiye göre bir "dü ğün 
alayı" davullar, zurnalarla geçerken, bütün alay" "bu alayda bulunan 
bir çocuğun ekmek üzerine abdest etmesi" dolay ısiyle kafile halinde 
taş  kesilmiş lerdir." Bu söylenti yaygın olup, bu mahal ilgi görmekte 
ve ziyârete vesile olmaktad ı r. 

83 13. 8. 1960 ta tarafımızdan incelenmi ş tir. 
84 Çorumlu Ömer: Çorum'da Ramazan ve Bayram Adetleri, H. B. H. C. 2. Sa. 18, Sf. 127. 

85 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 121. 

117 



ED İ RNE 

Dönen Taş : ve Dilek: 

Selimiye Camünin arka kap ısından girilerek Ş adırvanı  geçtikten 
sonra, nefti renkte kap ıya pek yakın olan (perdenin yan ında) yerle 

bir hizada, ayr ı  bir parça halinde yere gömülmü ş  80 santimetre kutrun-

da yuvarlak ye ş il bir ta ş  bulunmaktad ır. Buna Cami kap ı sına pek ya-

kınlığı  dolayısiyle I numaral ı  taş  dersek (Resim-I), bundan 5 metre iler-

de Ş adırvana doğ ru diğ er bir ta ş  (K ırmızı  Mozaik) bulunmaktad ır. Buna 

da (2 Numaral ı  Taş ) diyebiliriz. (Resim-2) Koyu vi ş ne çürü ğü kan 

pıhtısı  renginde yuvarlak (üç ayak, üç parmak = 1 metre kutrunda) 

yere gömülmü ş  bir ta ş . Yaln ı z bütün 3 metre d ı lı ndaki kı sım topluca 

bir tümsek te ş kil ediyor. Bu ta şı n etrafı ndaki parca halinde bulunan 

ta ş lar mermerdir. 

Bu, Camiye en yak ın olan kutru 80 santimetre kadar olan ye ş il 

yuvarlağ a ve cami ile ş adırvan aras ında bulunan -camiye daha yak ın-

1 metre kutrundaki yuvarlak k ırmızı  taş ların üzerinde k ıbleye do ğ ru 

ayakta duruluyor. Dua ediliyor. Niyetleniliyor. Ş ayet bu niyet olacak-

sa sağ a doğ ru bir dönüş  oluyormuş . Üzerinde duran önce tam k ıbleye 

cephe al ıyor... Her iki yuvarlak ta ş a da bu maksatla ç ıkılıyor. Bil-

hassa kadınlar ve kı zlar tarafından ra ğbet görmektedir. Onlar ın söy-

lediklerine göre, niyet tutmu ş lar, ta şı n üzerinde dua okumu şlar, yü-

nün değ iş tiğ ini hayretle görmü ş ler. 

Taşlar sabittir. Üzerine ç ıkı lınca yerlerinden oynamıyor. Fakat 
bunlardan çok ufak bir parça koparmak mümkündür. 2 Numaral ı  de-

diğ imiz daha büyük olan ta şı n kenarını  çevreleyen ta ş lar, bir numaralı  
yuvarlak ta ş a benziyor. Önemli olan yuvarlak ta ş lardır. Aynı  einsten 

de olsa kenarlar önemli say ılmıyor. 

Hıdır Baba: Üstüne %k ılan ve şahsi döndüren taş : 

Hıdır Baba, Yıldırım semtinde bir tepe üzerindedir. H ıdır-
lık tabiyesi denilen yerden, Edirne'ye kar şı  tepelerden Bulgar s ını rı  
görülüyor. Bu tepelerden birisi üzerinde H ıdır Baba ziyareti var. 1958 

yılına kadar tu ğ la iken, kabir beton sanduka ş ekline getirilmiş . Hıdır 
Baba'n ın ilerisinde bir çe şme var, fakat akm ıyor. 150-200 metre geride 

tabyede su var. Böylece bir ziyaretgâh için genellikle bulunan, tepe, 

su, ağ aç v.b. burada topluca bir aradad ır. Hı dır Baba, bilhassa Cumartesi 
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günü kalabalık halk tarafından ziyaret ediliyor. Muratta, niyette ve 

adakta bulunuluyor.. Mezar ın etrafında (Çimento) 3 veya 7 defa sa ğdan 
sola dönülüyor. Ziyaretin ba ş  tarafında mum yakacak yer var. Biraz 
ilerde bir armut a ğ ac ı  bulunuyor. Bu anlatt ığı mı z yerin tam arkas ında 
5 metre kadar ötede incelememizi ilgilendiren, yuvarlak gösteri ş siz bir 
karata ş  mevcut. 40 santimetre kutrunda (Tah. iki kar ış ), 20 santimetre 
kadar (bir karış ) yükseklikte olan bu ta şı n üstü çok kaygan (belliki 
çok temas edilmi ş) Taşı n biraz ilerisinde 2-3 ki ş inin namaz kılabileceğ i 
çimento bir saha var. 

Bu ta şı n üzerinde bulunan oyuğun, mixnarm keserinin ta şı n üze-
rine dü şmesinden" has ıl olduğu söyleniliyor. Bu ziyaretgâh ın bir bek-

çisi ve onun ufak kulübesi mevcut. Bu mahal evvelce fetih ş ehitleri 
yeri imiş  Zaten daha ilerde ki tabye'de de Balkan Harbi Ş ehitleri var. 

Ta şı n üzerine ç ıkılarak niyette bulunuluyor. Önce dualar okunuyor. 
Ta ş  üzerindeki , iş lem: Kulhüvallahü ( İhlâs Kuleuzübirabbinnas, 
Elham, okunur. H ı dır Babaya kurban Esselâmü aleyküm ya ey ehli 
kubur, denilerek duada bulunuluyor. Kurban olarak (hayvan ın erke ğ i 
tercih ediliyor) bilhassa horoz getiriliyor. Adanan (1953 te) horozla 
beraber H ı dır Baba'nın etrafında üç defa dola ş tırıp öyle kesiyor ve, 

kandan bir parça adak sahibinin aln ına sürülüyor. Babaya mum ada-
nıp yakıhyor. 

Muhtelif niyetlerle buraya geliniyor. Bu ta ş  üzerinde hafif bir esin-
tiyle, dengesizlikle dönü ş , sallanma olabilir. H ıdır Baba'n ın mezarı  ve 
çevresi beton olarak yap ılmadan önce buradan ayak ucundan bir ta ş  
alıyorlar ve o ta şla birlikte muhtelif dualar okuyarak üç defa aban ın 
etrafını  dolaşı yorlar. Üçüncü de ta şı  alıp götürüyorlar ve diledikleri i ş  
oluncaya kadar, bir tarafta sakl ıyorlar, ş âyet niyetleri olmu ş sa taşı  
aldıkları  yere götürüp b ırakıyorlar. (1953 y ılından önce). 

İnsani Döndüren Taş : 

Darülhadis camii yan ında (Darülhadis) Baba'n ın, türbesinin pen-

ceresinde mum yerleri, ve pencereye as ıLmış  iplikler var. Bilhassa y ılda 
bir gün hıdrıllez sabahı  adak niyetiyle ziyaret ediliyor, pencereye iplik 
bağ lanıyor ve umum yak ıllyor. Baban ın yakınlarında kuyu ve ağ aç-
lar mevcut. Baba'n ın türbesine yak ın bir yerde, bahçede bir taraf ı  
30 santimetre, di ğer tarafı  12-15 santimetre ve yüksekli ğ i 35 santimet-
re olan dörtköş e sabit bir taş  bulunuyor. Ta ş  itiş lenince yerinden oyna-
mıyor. Eski bir mezar da olabilir. Ta ş  meyilli olduğundan üzerinde 
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uzun süre durulam ıyarak kapl ıyor. Taş  parlak olup, cam taneleri 

gibi parlıyor. Bunun üzerine bir dile ğ i, isteğ i olan, dilek ve isteğ inin 

olup olmıyacağı m anlamak üzere ç ıkılıp duruluyor. Taş  üstünde kay ıp, 

vücudun dönü şü olunca niyetin gerçekle ş ece ğ ine inanılıyor. 

Selimiye camiindeki döner ta ş lar'a ve Hı dır Baba'ya (Cumartesi 

günü) ziyaretler çok fazla d ır. Baz ıları  Selimiye'deki ta ş  üzerinde niyet-

lenildikten sonra niyet gerçekle ş ecekse taş  sağa, olm ıyacaksa taş  sola 

dönüyor, diyorlar. H ıdır Baba'da da niyet gerçekle ş ecekse sağ a dönülür-

müş , olmıyacaksa sola dönülürmü ş . Hı dır Baba'ya Museviler de Man-

makta ve adakta bulunmaktad ırlar. Hıdır Baba'da ayr ı ca oradaki bek-

çiye veya bir bilene para vererek 40 yâsin okutanlar da vard ı r. 

Bunların doğ ruluğuna deneyenlerin ço ğu tanıklık etmektedirler. 

Edirne'de, Selimiye ve di ğ er Cami hocalar ından, Cami ile  ilgili-

lerden bu hususta bilgi alma ğ a çalış tım. Onlar: "Ta ş ta ne kerâmet ola-

cak:" diyerek bu gibi inançlar ı  reddettiklerini, A ğustos 1960 da yap-

tığ -muz incelemede bildirdiler. 

Taş lardan Ev Yapma: 

Edirne'de H ıdrellez Sabah ı  güneş  doğmadan önce çay kenar ına 

gidiliyor ve yere ta ş lardan ufac ık bir ev yap ı lıyor. Böylece bir y ıl için-

de bir ev sahibi olunaca ğı na inanılıyor. 

ELAZI Ğ  

Altından Geçilen Taş : 

Elazığı n bir köyünde Yukar ı  Harput tarafında, Kesrik, Saray-

köy çevresinde yüksekçe bir yerde 2x2 .50 sm. kadar büyüklü ğünde 

dörtgen ş eklinde, sanki havada duruyormu ş  gibi, çocukların altından 

geçtikleri bir ta ş  vardı r. Bilhassa çocuklar ın hastalıkları  için kullanı -

lıyor. 

ERZ İ NCAN 

Köroğ lu'nun Kır Atmm izleri: 

"Refahiye'de Altköy'de sarp ve dik kayalar aras ında Köroğ lu de-

resi"nin "bir tarafında" bulunan bir ma ğarada "Köro ğ lunun kır at ının 

izleri görülür." 

Bu ta ş  hâtıralar, ziyaret edilir ve buras ı  kutsal yer kabul edilir 86  

86 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 118. 
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ERZURUM 

Delikli Taş : 

Erzurumda Postahane ile Orduevi aras ından geçen Kö ş k Cadde-

sini takiben ilerdeki de ğ irmene kadar yürünürse, de ğ irmenin alt ında bir 

delikli taş a varı lıyor. Bu ta şı n her derde deva oldu ğu söyleniliyor. ş eh-

la gözün düzelmesi, öksürüğün giderilmesi, konuş am ıyan çocu ğun he-

men konu ş abilmesi gibi. Konu şma zaman ı  geçip te dili aç ı lıp konuş -

amıyan çosuklar bilhassa Cuma namaz ından önce "bu ta şı n deliğ inden 

"Parp ı sı  budur" diyerek geçiriliyor. Çocuk bu delikten geçer geçmez, 
dili açı llyormu ş . 87  

Tıpk ı  Taşı , Yad Boncuğu: Büyüye Kar şı  Taş : 

S ırrı  Numan, Erzurumda Tıpk ı  Taşı  hakkında sundu ğu bilgide, 

Erzurum'da bilhassa kad ınlar aras ında (T ıpkı  Ta şı , Yad Bocu ğu, 

boncuk) denilen bir ta şı n önemli olduğunu, bunun çocuklu ve gebe 

kad ı nlara mahsus bulundu ğunu, çocuklar ı  yaş attığı na, büyüttü ğüne, 

koruduğuna, hattâ bu ta ş  olmaks ı zın bazı  kadınların çocuklar ının 

yaş adığ ma inan ı lmadığı nı , bilhassa bu ta şı n boncukla veya sihirle d ı -

ş ardan bir tecavüze u ğ ramış  kadınlara mahsus olduğu ve bu büyüden 

kurtulmak için bu ta ş a sahip olmaları  gerektiğ i belirtilmekte ve "Bu 

taş lar, kadınları n rivayetine göre Allah tarafı ndan Hazreti Süleyman'a 

bildirilen bir taşı n parçaları ndan ibarettir." 88  denilmektedir. Acazze 

bir kad ının çocukları  sihirle öldürmesi kar şı sında Hz. Süleyman Allah'a 

yalvarıyor," Cebrail kendisine bu ta şı  onun sihrine kar şı  olmak üzere 

bildirir. Hazreti Süleyman'da bu ta ş tan bunlara birer parça verip ço-

cuklarını  bu suretle kartarm ış  olur. İş te o zamandaberi bu âdet böylece 

cari olup gelmiş ." Bu ta ş a sahip olan anneler, di ğer anneler için bile 

tehlikeli oluyor. Onların çocuklar ını  bu boncuğun üzerine s ıknı ak 

suretiyle hemen öldürebiliyorlarm ış : "Taş  koyu kahve renginde olup, 

hafif sarı  dalgalara vardı r. Bazan da bu dalgalar kı rmız ı  olur, ve ufak 

bir fı ndık büyüklü ğündedir. Eğer bir tı rnak üzerine konulup üzerinden 

geniş  ağı zl ı  bir çakı  ile temas edilecek olursa fı rıl fırı l döner. Mevcudu 

çok az olup ancak bu i ş le meş gul ihtiyar kadınlar veya ebeler vas ı ta-

siyle sat ın alınır; en a ş a ğı  fiatı  beş  alt ındır." 89  

87 Sebahattin Bulut, Erzurum Folkloründe Gelenekler, Yakutiye, Y ıl: 5. Sa. 4, 12 Mart 

1963. Sf. 38. 

88 S ırr ı  Numan, Erzurum'da T ıpkı  Taşı , H. B. H. ,İ st. 1930, Sa. 4. Sf. 58. 

89 Sırr ı  Numan, Erzurumda T ıpkı  Taşı , H. B. H., İ st. 1930, Sa: 4, Sf. 59. 
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Çoban Dede ve Kayalar: 

Hasan Kale'nin Köprüköy'ünde Çoban Dede hakk ındaki söylenti 

ve inanç ş öyledir: Bir a ğ anın güzel bir k ı zı  varmış . Çoban onu seviyor, 

ağ a ş art ko ş uyor, "k ı z ı mı  sırt ına ahp hiç indirmeden da ğa çıkarırsan, 

izin vericeğ im. "Da ğı n ç ıkılacak yeri çok fazla sarpt ır, s ırtta bir insanla 

çıkış  çok çetin bir i ş tir. Böylece Çobandede da ğı na arkas ındaki genç 

kı zla t ırman ıyor. Fakat zirveye ç ıkınca Çobandede ölüyor. K ız ağ lıyor 

ve kayalar yarı lıp aş ağı  ak ıyor. İ nanca göre kayalar hâlâ kay ıyor, aş a-

ğı ya parçalar halinde vakit vakit dü ş üyor. Kayalar genç kı z ı n içten 

akan göz ya ş ları na, ı zt ı rabı na dayanamıyorlar. (Çobande -de'de bir tür-

be bulunmuyor.) 

Taş  kesilen adam ve Köroğ lu'nun yalağı : 

"Pardiz nahiyesinde Purul da ğı nda at üzerinde bir adam, elinde 

bir çanak oldu ğu halde 'ta ş  kesilmiş tir, diye bir inanç mevcuttur." 9° 

Gene burada Çolpan adl ı  bir kayalığ a Köro ğlu'nun mağ aras ı  ve 

kır atına su verdiğ i yalak uğurlu bir yer gözüyle görülür. 

ESKİŞ EH İ R 

Çoban Baba'nın Taş  Ekmeğ i: 

XII.—XIII. Yüzyı lda türbesi yap ılan ve halk aras ında adi Kutluca 

veya Kutlu diye de an ılan Çoban Baba'n ın Yunan i ş galinden önce 

mâmur olan türbesinde "ta ş  halinde, baş tarafında duran bir de ekme ğ i 

vardı . Buna (Çoban Baba'n ın ekmeğ i) denirdi, alınır öpülürdü. Ziyaret-

çilerden birbirinin s ırtlarına, vücutlar ına sürenler de olurdu. Bununla 

mânen ve maddeten ş ifa gelece ğ ine inamlırdı  " 91  

Ağ lar Kaya : 

Sivrihisar' ın Tekkevirân köyünde, A ğ larkaya denilen kayan ın 

çatla ğı ndan soğuk bir suyun a ğ lar gibi s ı zdığı  bir kaya ziyaret edilmek-

te ve efsânesi anlat ılmaktad ır. Söylentiye göre Hitit k ırallarından biri-

sinin bu semtteki sefil, peri ş an köyden, saray ı  için öteberi almaya, 

toplamaya gelince, istediklerini yerine getiren sefil insanlara bakarken, 

90 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 119. 

91 Muhittin Aslanbay: Seyyid Battal Gazi'nin Hayat ı  ve Baz ı  Menkibeleri, Eskişehir, 

Karde ş ler Matbaas ı , Sf. 105. 
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teessürle ağ lamaya ba ş lar, ş efkate gelir, "gözya ş ları  üzerinde durdu ğu 

kayaya" damlar. "Sonradan hükümdar ın üzerinde a ğ ladığı  kaya çat-

layarak sular s ı zar. Kaya'n ın ve o semtin ad ı  da Ağ larkaya kal ı r. 91 a 

GAZ İ ANTEP 

Taş  ve Diş : 

Ali Rıza, 5.11.1929 tarihli incelemesinde Cingife köylü Molla Meh-

met'ten naklen, 7 tane (önceki makalede 10 adet) çakmak ta şı nı  bir 

cezvede kaynat ıp, bu su ile di ş lerini gargara edenin bir daha hiç di ş inin 

ağ rmuyaca ğı na, diş inin çakmak ta şı  gibi metin olaca ğı na inan ıldığı nı  
söylüyor. 92  

Duvara Taş  Yapış tırma: 

Antep'in kuzey do ğusunda 2.1.1931 de yapt ığı  ve Maarif kâtibi 

Mehmet Muhtar'a dayanan incelemesinde —her iki makalesinde de— ş u 

bilgiyi zikretmektedir: "Ayd ın baba", kale içinde " İmamı  Gazali" ve 
Ş ihcan tekkesinde" Ş ihcan "türbeleriyle Ç ınarlı  mevkiinde vaki Lo-

baba nam ziyaretler, memleket kad ınlarının baz ı ları  tarafından âdeta 

birer murat melikesi halinde telâkki olunur. Murad ına erip ermiyece ğ ini 

anlamak isteyen her kad ın bu türbelerden birine giderek türbenin rü-

tubetli duvar ına küçük bir ta şı  hı zlıca bast ırır, ta ş  yapış tığı  takdirde 
murad ına erece ğ ine kanaat ve iman eder." 93  

Terleyen Kara Ta ş  Sütun: 

Önemli bir incelemede, Antep'in Şı hcan ( Ş eyhcan) camiinde bir 

kara taş  sütunun (Siyah Amud) kutsal tan ındığı nı  ve camiin yap ı lışı  

s ırasında " "bu ta şı n kendi kendine gelerek (Hicaz'dan) oraya dikil-

diğ i"ne inamldığı  ve bilhassa baz ı  kadınların ve ba ş  ağ rı sı  çeken çocuk-

ların buraya gelip, a ğ rıyan ba ş larını  taş a dokundurdukları  ve o kimse-

lerin çocuklar ın baş  ağ rı sının geçti ğ ine inamld ığı  belirtiliyor. 94  

91 a Atiye Keskin, Ağ larkaya, Tercüman, 6. 5. 1968. 

92 A. Rıza (Adana İ lköğ retim Müfetti ş i, Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Atsız Mecmua, 15 

Nisan 1932, Sa. 12. Sf. 299 — 300. 

93 Ali Rıza, Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, H. B. H., C. 3, Sa. 28, 15 Eylül 1933, Sf. 97 — 98. 

Bu makalede Çakmak ta şı  10, öncekinde 7 adet gösteriliyor. 

94 Yukardaki kaynak ve: Hur ş it Sait: Gaziantep'te Halk İnanmaları , H. B. H. C. 3. Sa. 

29, 29 Ekim 1933, Sf. 129. 
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Delikli Kaya: Boyna Takılan Taş : 

Ali Rı za (Yalg ın)' ın ş ahsi gözlemde bulundu ğu, 6 .1.1931 tarihin-

de, Gaziantep'in do ğusunda (ilk makalesinde —Günü Da ğı —) "Cunudün" 

dağı  denen bir yerde delikli büyük bir ta ş  (kaya) oldu ğunu, "deliğ inden 

ancak bir insan" ın geçebilece ğ ini, kadınların öksüren (bo ğmaca) ço , 

 cukları  bu delikten geçirdiklerini, böylece öksüren çocuklar ın iyile ş -

ti ğ ine inan ı ldığı nı  söylüyor. 95  İ lk makalesinde "ayr ıca öksürük için 

çocukların boynuna takılan daha bir nevi ta ş  ta vard ır ki, bunu dahi 

boğmaca öksürü ğüne ş ifah sayarlar" diyor. 

Kantaşı  Yüzüğü ve Burun Kanamas ı : 

Ali Rıza (Yalg ın) ilk makalesinde "Gözta şı ; Kanta şı  "gibi ta ş ların 

ş ifal ı  sayıldığı nı , Anadolu'nun birçok yerlerinde bunu gördü ğünü söy-

lüyor. İ kinci makalesinde Alı  Rıza (Yalg ın), baz ı  kimselerin parma-

ğı nda da kanta şı ndan yap ılmış  yüzükler oldu ğunu" bu yüzükle burnu 

kanayan bir adam ın alnına "dokundurulunca kan ın hemen durdu ğuna 

inanıldığı nı  anlatmaktad ır. 96  

Yağmur Duası  ve Taş : 

Abdülkadir İ nan, Yağmur Duas ı  ve Çömçe Gelin hakkında bilgi 

sunmakta, fakat burada ta ş  üzerinde etrafl ıca durmamaktad ır. Gazi-

antep'te de ya ğmur duas ı  münasebetiyle ta ş  toplanılan yerler vard ır. 97  

Kırmızı  Taş : Korku Taşı : 

Ali Rı za (Yalgın) Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, adl ı  ilk makalesinde, 

Maarif daktilosu Hatice'den al ınan bilgiye dayanarak, Gaziantep'te 

"baz ı  ihtiyar kad ınların çıkınlar içinde k ırmızı  renkli bir ta ş  ta şı dık-

ları  ve buna "Korku Ta şı " dediklerini, kaydettikten sonra, ikinci defa 

yayınlanan makalaseninde bu husustaki bilgileri ş öyle belirtiyor: "Mem-

leketimizde baz ı  kadınlarda ç ıkınlar içinde" saklanan k ırmı zı  bir nevi 

ta ş  olup, bunun adına korku ta şı  denir, diyor ve ilâve ediyor. Kim 

korkarsa bu kı rmı zı  taşı  beyaz bir ta ş a sürttüklerini "ve baz ı  yerleri 

kı zaran beyaz ta şa su ile yıka" dıkları  "ve o suyu korkan adama içir-

dikleri", bundan ş ifa görüldü ğüne inanıldığı  anlaşı lıyor. 98  

95 Ali R ı za (Yalg ı n) ın yukarda adlar ı  geçen iki makalesi. 

96 Ali Rıza (Yalg ın). Aynı  makale. Sf. 98. 

97 Abdülkadir (Inan), Ya ğ mur Duas ı , Çömçe Gelin, Halk B. H. C. 2. Sa. 14. 1 Aral ık. 

Sf. 36 — 38. 

98 Ali Rıza Yalg ın' ın Yukarda adlar ı  geçen iki makalesi. 
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Çevresinde Dola şı lan Değ irmen Taşı : 

Tiksinmeden kurtulmak için, tabakhanede o ş ahs ın dolaş tırı l-
masından sonra, üç defa da yak ındaki bir de ğ irmen ta şı nın etrafında 

döndürülüyor. Hur ş it Sait, bu ta şı n ziyaretgâh olduğunu, tedaviye 
yarad ığı nı  söylüyor. 99  

Ağaç veya Çal ı  Altına Taş  Atma: 

Hurş it Sait, Gaziantep'te muhtelif ziyaretgâhlar oldu ğunu, Pı -

nar'da ziyaretgâh olan S ı tma P ınarı  gibi ağ aç veya baz ı  çalı lıklara halk 

tarafından horoz kesildi ğ ini, çaput ba ğ landığı nı  ve ağaç veya çalı nı n 

altı na taş  atı ldığı nı  anlat ıyor ve bu at ılan ta ş larla yol üzerindeki a ğ aç 

ve çalı lıkların altında ta ş  yığı nından ibaret tepeler belirdi ğ ini kay-

dediyor.oı  o 

Gaziantep'teki Alevi zürnre, dedelerin mukaddes tan ıyarak ta şı -

dıkları , teslim (Bekta ş i taşı )na saygı  gösteriyorlar. 

islahiye'de: Yağmur Duası  ve Gazi Baba ve Gani Baba'n ın Taş  
Kabartmaları : 

Prof. Dr. Z. Fahri F ı nd ıkoğ lu, (Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih 

Araş tırmalar ı), makalesinde, islâhiye çevresinde Kazda ğı 'nda baz ı  
ş ahısların, "Hitit Tanrılarını  tasvir eden esmer renkteki ta ş larda" ki 

kabartma, halk ın görüş ünce bir adam ı  gösterdiğ inden buna Gazi Baba, 

diğ erine Gani Baba, ad ını  verdikleri ve Mara ş  ve Islâhiye'den gelen-

lerin yağmur duas ını  bu ta ş lar çevresinde yapt ıkları  ve bu kabartma-

larm arac ılığı yle yağmur ya ğ dığı  inanemdan bahsedilmektedir. Dini 

tarafla (dua, kurban v.b.), bu ta ş lara gösterilen ilgi kayna ş t ırılmakta 

iken, bu kabartmalar ın Adana'ya nakledilmesi ile, bu olaya bir k ı sım 

halkın üzüldüğü belirtiliyor, bunlar ın aslında Hitit Tanr ıları  olduğu 

ileri sürülüyor. ı oı  

99 Hurş it Sait, Gaziantep'te Halk İnanmalar ı , H. B. H. C. 3, S. 29. 29 Ekim 1933 

Sf. 129. 

100 Yukardaki kaynak. Sf. 130. 

101 Prof. Dr. Z. Fahri F ındıkoğ lu: Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih Ara ş tı rmalar ı , Folklor 

Postası , C. II, Sa. 16, May ı s 1946, Sf. 7, 8, 19. (Bu yazı  Cumhuriyet gazetesinde de yay ınlan-

mış tı r.) 
Naci Kum: Türk Din Tarihi ve Sosyolojisi Etraf ında Ara ş tı rmalar, İş  Mecmuas ı  Yayı nı , 

Nıı : 53. (Sonradan ad tak ı lan, Gazi Baba ve Gani Baba heykellerine ait iki resim mevcuttur). 
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Yağmur duaları= yan ında yap ı ldığı  ve halkın kutsal tan ındığı  

bu heykellerin, bereket ve ya ğmur tı ls ınn olarak kullanıldıkları  ve 

Hititliler ça ğı na ait biri erkek di ğer di ş i heykeller olduklar ı  ba şka 

kaynaklarda da ifade edilmi ş tir. °" 

Bu iki heykelin, Adana müzesine kald ı rı lmasını  halkın istemedi ğ i 

ve itirazda bulundu ğu bir vakı adır. Hatta, bir ara o çevreye ya ğmur 

fazla ya ğı nca, bunun sebebini baz ı  kimseler, heykellerin Adana müze-

sine ta şı nmas ında görmüş ler bu gazaba gelmi ş  bereket tanr ılarının, 

onların tı lsımını" geri almak için müracaat etmi ş ler "bunlar ın eski 

yerlerine gebnedikleri takdirde günün birinde tufan olaca ğı ndan kork" 

mu ş lard ı r. °° 3  

KILIS'TE 

Yedi Çeş it Taşa Saygı : 

Ali Rıza (Yalg ın) 20.6.1931 de Kilis'in güneyindeki Türkmenlerin, 

Çok tanınmış  (Yel B a b a) türbesine, halk ın da kad ın erkek gittiklerini 

ve "türbe etraf ında yedi türlü t a ş 'a taabbüt ettikleri vakidir." "4  

demektedir. 

Kilis'te Alt ın Dede Ve Oyuklara Konulan Ta ş : 

Kilis'teki Alt ın Dede'nin dış  duvarındaki oyuklara ta ş  konulu-

yor, b ırak ılıyor.'" 

Nizip'te Çakmakta şı : 

Nizip'te de çakmakta şı  adeti görülmektedir. Ali R ı za (Yalgın), 

10.2.1930 günlü incelemesinde Hamamc ı  Süleyman Ağa'dan ald ığı  

bilgiye dayanarak, bir çocu ğun çıkmağa ba ş layan di şlerini annesi 7 

çakmak ta şı yle 7 gün müddetle, her gün "birer defa hafifçe dö ğ erse o 

çocuğun sonuna kadar di ş i düşmezmiş " diyor.'" Gene Ali R ı za (Yal- 

102 Malik Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 117. 

103 Yukardaki kaynak, Sf. 118. 

104 A. Rıza (Yalg ın), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Ats ız Mecmut, 15 Nisan 1932, Sa. 12. Sf. 

300. (299 —300). 

105 Ali Mazhar Uygur'dan derlenmi ş tir. 
106 A. Rıza (Yalg ın) Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Ats ız (Mecmua), 15 Nisan 1932. Sa. 12, 

Sf. 299 — 300. 
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gm), bir yıl sonraki ikinci defa yay ınlanan makalesinde, Nizip'te, di ş i 

ağ rıyan çocu ğun di ş ine hafifce çakmak ta şı  ile 7 defa dokunulursa a ğ -

rının geçti ğ ine inanan baz ı  kimselerden bahsediyor."7  

Taş  Kesilen Uç kız: Taşbaş  Dağı : 

Nizip ilcesinde Taş baş  dağı nda mağ araya benzeyen bir mahalde 

bulunan üç kı z karde ş in, "burada e ğ lenip, saçlar ı nı  tararken uzaktan 

yedi delikanlının geldiğ ini görerek korkarlar, kaçamazlar "hep birden: 

Namusumuz gideceğ ine taş  kesilelim de kurtuldun" derler. Dualar ı  
yerine gelir. Delikanl ılar, bunlar ın üzerine yürüdükleri zaman k ı zların 

üçü de ta ş  kesilirler."" 

Nizip'te Terleyen Ta ş : 

Ali Rıza (Yalgın 10.2.1930 tarihinde Nizip'te yapt ığı  incelemeyi 

makalesinde belirtiyor: "Nizip'te Cumhuriyet mektebinin yak ınında 

ve ş arkında eski bir türbe vard ır. Yakın zamana kadar bu türbe içinde 

mevcut olan bir taş , kad ınların tefeülüne hâdim oluyordu, hangi adamı n 

duası ndan sonra o taş  terlerse onun murad ı  hâs ıl olurmu ş . ,5109 

Gaziantep ve çevresindeki inançlarla Türkiye'nin di ğ er illerindeki 

inançlar, tabiat ıyle Ankara'daki baz ı  halk inançlar ı  aras ında benzer-

lik görülmektedir. Istanbul'da Ayasofya'daki (Terleyen Mermer) 

ve onun Bizans'tan kalma ziyareti de bunlara benzeyen örneklerdendir. 

Gİ RESUN 

Gelinkaya: 

Ş ehir'den 4 kilometre kadar uzakta "kaleye a ğ zını  (t ıpkı  bir kap-

lan gibi) açmış " dik ve Sarp olan Gedikkaya'n ın, "ortas ının sava ş  
anında kaleden at ılan bir topla uçuruldu ğu rivayet ediLmektedir." 

Buras ı  halkın ilgisini çekmektedir. 

Gene ş ehire 26 kilometre mesafede bulunan GEL İ NKAYA'nın 

da bir söylentisi vard ır. Burada "çok büyük iki ta şı n bir noktada bir- 

107 A. Rıza (Yalg ın), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, H. B. H., C. 3., Sa. 28, 15 Eylül 1933,Sf. 

97 - 98. 

108 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Sf. 121. 

109 A. R ıza (Yalg ın), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Ats ı z (Mecmua), 15 Nisan 1932, Sa. 12, 

Sf. 299 - 300. ve H. B. H. C. 3. Sa. 28. 15 Eylül 1933, Sf. 97 - 98. 
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le ş erek üst üste durmas ı " bir efsâneye ba ğ lanmış tır. Bunun gibi ef-

sanelere, benzetmelere (Kulakkaya: 52 kilometre uzakta) Giresun'da 

s ık rastlanmaktad ır."° 

Bulancak'da, "GELIN KAYASI" ad ı  verilen, " ş aha kalkmış  
bir atın üstünde bir gelin'i and ıran kaya hakk ındaki söylentiye 

göre "geline babas ı  ne kadar çehiz vermi ş se yine kı zı  kanmamış  "bana 

değ irmen ta şan da ver demi ş " halbuki babas ının bundan başka da bir 

ş eyi kalmamış , onun üzerine k ı zına beddua etmi ş  "Sen de değ irmen 

ta şı  gibi ta ş  kesil" demi ş , o da ta ş  kesilmiş . 111 

HATAY 

Yuvarlak Taş : 

İskenderun'da bir kilisenin giriş  kısmında içeri girerken merdane 

büyüklüğündeki yuvarlak ta ş  dik olarak durmakta ve bahçedeki çak ıl 
ta ş lariyle niyetin olup olm ıyaca ğı  anlaşı lmak üzere, Islam, H ıristiyan 

bu yere gitmektedirler. Bahçede H ıristiyanlara ait lahitler bulunmak-

tadı r. 

Dörtyol'da Karata ş : 

Musa Kaz ım, Anadolu Hurafeleri, adl ı  makalesinde "Dörtvol'a 

bir saat mesafede Kuzucu köyünde" bulunan bir Karataş 'ı n ziyaret 

edildiğ inden bahsediyor ve bu ta şı n harap bir mezarl ıkta bulundu ğunull 2 

 "ziyaretin yanında büyük bir sak ı z ağ ac ı " olduğunu, "yan yana dikil-

miş  iki taş  "halindeki kara ta ş ' ın bir mezar ta şı  olmas ının muhtemel 

olduğunu belirterek karata ş  hakkında ş u bilgiyi veriyor: "Zeminden 

itibaren yükseklikleri bir metre yirmi santimetre kadard ır. Sivri uç-

ları  aras ında on santim kadar aç ıklık vard ır. Rivayete göre bu on 

santimlik aç ıklıklar ne zaman kapan ırsa o zaman k ıyamet kopacakm ış . 

Burada çocuklar ı  hastalananlar ayn ı  merasimi tekrar ederler. Çocu ğu 

bu iki taş  aras ından geçirdikten sonra civardaki a ğaca bir boz parças ı  
bağ layıp ayrılı rlar."113 

110 Necla Akbulut: Turistik Ş ehir "Ye ş il" Giresun, Ankara Ticaret Postas ı , 22. 6. 1963. 

111 Malik Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 121. 

112 Musa Kaz ım: Anadolu Hurâfeleri, H. B. H., Y ıl 4. Sa. 48, 9 May ı s 1935, Sf. 316. 

113 Musa Kaz ım: Anadolu Hurafeleri, H. B. H., Y ıl 4. Sa. 48. 9 May ı s 1935, Sf. 317. 
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İ SPARTA 

Delikli Taş : 

Baz ı  hastal ıkları  (irvasa), bilhassa kad ı nlar, ilâçtan ziyade tuz 

patlatmak, kur ş un dökmek, hastay ı  delikli ta ş tan geçirmek, gibi ted-

birlerle iyile ş tirme âdeti vard ı r.114 

Abdülkadir Türbesi'nin önündeki delik ta ş 'tan s ı ska çocuklar 

"al çürü ğü, ver sa ğı " denilerek, gün a şı rı  üç, be ş  yahut yedi defa ge-

çirmek ve dönerken yolda tesadüf edilen yedi fakire sadaka vermek âdeti, 

önceleri çok fazla ilgi çekmekteydi.115 

Yağmur Duas ı  ve Taş : 

Daha ziyade ya ğmur duası  ve bu gelenek üzerinde durulmakta, 
yağmur yağmas ı  dileğ inin taş la ilgili yönü ikinci planda kalmaktad ır." 6  

İ STANBUL 

Fal Taşı : 

Istanbul'da her falc ının ayrı  bir usulü olmakla, beraber genellikle, 
yı ldı znameye bakmak, Mekke'den gelen sar ı mt ı rak bir kireç ta şı nı  ufa-
lay ıp su içinde erit ırıek, vücuda dualar yazmak, kahve telvesine,'" 
bakla tanesine, iskambil kâ ğı dına, su dolu tas içine, aynaya... bakmak 
en çok rastlanı lanlard ır. Büyük ş ehirlerde falc ılk, fala baktırmak daha 
ziyade revaçtad ı r. Bu fallar aras ında ta ş larla falc ı lık ta dikkati çe-
kicidir. Falc ılar arasında, yüksek tahsilli ve kolej mezunlar ı  da vard ı r. 

Tiirbeden Taş  Almak. Sonra Geri B ırakmak: 

Istanbul'da türbelerin ço ğunda ta ş la ilgili âdetler vard ır. Bilhassa 
kadınlar, Merkez Efendi mezarmdan ufak ta ş lar alarak, bu ta ş ları  bir 
yıl ta şı dıktan sonra ald ıklar ı  yere b ırakırlar. Bu inanca göre, ta ş  bir 
yı l taşı nırsa, her arzu yerine getirilirmi ş . 118 

114 Hikmet Turhan, Isparta'da Halk Hekimli ğ i, H. B. H. Y. 2. Sa. 18. 1 Nisan 1930.Sf. 
134 — 136. Yukardaki bilgiler, 135, 136. sayfadad ır, keza H. B. H. Sa. 120. de. 

115 M. Halit Bayr ı , İ sparta'da Do ğum ve Çocukla ilisikli Adetler ve inanmalar, H. B. H., 
C. 10, Sa. 120. 

116 H. B. H. Sa. 120; ve Sait, Uluborlu'da Ya ğmur Duas ı , H. B. H. Sa. II, 1 Eylül 1930, 
Sf. 15 —18. 

117 Azmi Nihad, Istanbul Falc ı lar Cenneti Oldu, Hürriyet 19 Ocak 1964. 

118 Prof. A. Cafero ğ lu, Yukarda Ad ı  geçen makalesi, kayna ğı  Mezaros: Osmanisch Türk. 
Volksgalube. Keleti Szemle. S. 63. 
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Bu iş lemde dilekte bulunan, murad ım, dileğ im yerine gelirse ta şı  
aldığı m yere geri veririm, diyor ayr ıca mum, veya bazan kurban ad ıyor. 

Muradın yerine gelmesi için bir y ıl müddet tayin edildi ğ inden, bir 

yıl taş  ta şı nıyor veya bir yerde saklamyor, sonra iade ediliyor. 

Birçok keramete sahip oldu ğu ileri sürülen Merkez Efendi (Ölümü 

1552, H. 959) türbesi, Istanbul'da çok önemli olup Yenikap ı  Mev-

levihanesi yakı nı ndad ır. Burada yaln ı z ta ş la ilgili âdet üzerinde dura-

cağı mızdan diğ er davran ış  ve i ş lemlerden bahsedecek de ğ iliz. Merkez 

Efendi'nin kerametlerinden birisi olan ve topra ğı  kaz ıp, altın yaparak 

Sümbül Efendiye yolladığı  derin çukur da ziyaret edilmektedir. Merdi-

venle kuyu gibi bir yere inilerek oradan bir taş  alı nıp geri dönülüyor. 

Bu taş  o murat gerçekle ş inceye kadar saklan ıyor, dilek gerçekle ş ince 

aynı  ta ş  saklandan yerden al ınarak tekrar kuyuya at ıllyor.n 9  

Merkez Efendi kuyusundan ta ş  alınıp adak adanırken muhtelif 

usuller göze çarp ıyor. 120  "Taş , evde yüksek bir yerde k ıbleye kar şı  
saklanır veya kad ı nın yastığı  altına konulur. Maksat has ıl olduktan 

sonra adak yerine getirildi ğ i gibi, ta ş   da kuyuya b ırakılı r."121 

Gene Merkez Efendi'ye yak ın olan dilek kuyusuna, bilhassa genç 

kı zların ellerindeki üzerine dua okunmu ş  taş ları  att ıkları , eğ er ta ş  ku-

yudan ses verirse dileklerinin yerine gelece ğ ine bir i ş aret oldu ğuna 

inand ıkları  görülmektedir. ı 22 

Mehmet Halit Bayr ı , tedavi için a ğ aç, demir, iplik yan ında ta ş 'ta 

kullanıldığı nı , ta ş lar üzerine dua okundu ğunu, bu ta ş ların kuyuya 

atıldığı nı , anlatıyor. 123  

Gene aynı  zat, İ stanbulda Doğum ve Çocukla ili ş kili Adetler ve 

İ nanmalar, adl ı  makalesinde, ta ş a da önem verildiğ ini belirtmektedir.124 

Terler Direk: 

Ayasofya'da giri ş te sol tarafta bir mermer sütun üzerinde ıslak 

oyuk ş ifa niyetiyle ziyaret ediliyor, el sürülüyor. Ayasofya Camii müze 

119 Mehmet Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, Istanbul 1947, Türkiye Bas ımevi, Sf. 150. 

Olcayto, Merkez Efendi Türbesi, Hafta (dergisi), Sa. 13. 30 Mart 1956. 

120 Dr. Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş -

t ırma, Ankara 1958, Sf. 188. 

121 M. Halit Bayrı , Istanbul'da Do ğum ve Çocukla İ liş ikli Adetler ve İ nanmalar, H. B. H. C. 

10, Sa. III, Ocak 1940. 

122 Azize Erten, Me şhur Adak Yerleri, Hafta, Sa. 219, 4 Aral ık 1953. 

123 Mehmet Halit Bayr ı , Istanbul'da Kullan ılan Baz ı  Halk Ilâçlar ı , H. B. H. C. 8. Sa. 91. 

124 M. Halit Bayr ı , Istanbul'da Do ğum ve Çocukla İ liş ikli Adetler ve İnanmalar, H. B. 

H. C. 10. Sa. III. 
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haline getirilmeden önce de bir ziyaret yeri olan "Terler Direk"in, 

daimi baş  ağ rı s ı na, mide ve barsak sanc ı sına ve s ı tmaya tutulanlara 

Ş ifa getirdi ğ ine inananlar vard ır. Buras ının Bizansl ılar zaman ın da da 

bir ziyaret yeri oldu ğu ileri sürülmektedir. Bu nemli olan oyu ğ a (Ter-

leyen Sütun), usulünü bilenlerce geliniyor ve önce iki elin iç taraf ı  
sütun üzerindeki bak ır levhalara, sonra yüze sürülüyor ve bu hareket 

üç defa tekrarlan ıyor. Elleri terleyen kimseler de deli ğe parmaklarını  
sokarak iyile ş meğ e çalışı yorlar. 

Taş  almak, duvar dibine koymak: Ta ş  alıp mezara sürtmek, tuttur-
mak: 

Eyüp'te, ve Eyüp Sultan Camii arkas ında Hac ı  Baba'nın türbesine 

gidilerek, gereken adak seromonisinden, duadan sonra yerde bulunan 

çakı l taş ları ndan alıp duvarı n dibine koyuyorlar. Sonra tekrar türbeye 

girerek, dileklerini söylüyorlar. Tabudun ba şı ndaki taşı n üzerinde du-

ran tesbihi al ıp, başı ndan indirip boynuna geçiriyor; sonra tekrar 
ç ıkarıp aldığı  yere b ırakıyor mum ve horoz ad ıyorlar. 

Büyük Çaml ı ca'da Selami Baba'n ın mezar ı  başı ndaki ta ş a, niye-

tin olup ohnıyaca ğı m anlamak üzere, bu ta şı n önündeki küçük çakıl 
taş larından birer tane al ıp, Selami Baba'n ın başı ndaki ta ş a sürtüyor-

lar, tutarsa dilek oluyor. Bu taş a, Selâmi Baba Taşı  diyorlar. Taş  çok 

zaman yap ışı yor. 

K. Çamlıca tepesindeki (Lohusa Hâtun) ziyaretgâhm da ta ş la ilgili 

olan husus, kuyunun ba şı ndan ufak ta ş lar alarak dilek bir evse , ev 

ş eklinde yerde düzenleniyor. 

Çaml ıca'da Safa tepesindeki Dede'nin ziyareti s ıras ında, bir kuru ş  
gibi bir paray ı  ta ş a çarp ıyorlar, e ğer para dü şmeyip ta ş a yapışı rsa 

dileğ in olaca ğı na inanıyorlarlar. 

Bakırköy'de Zuhûrat Baba ziyaretgâhmda da dileklerin olup ol-

mıyaca ğı nı  anlamak üzere, oradaki büyük bir ta ş a küçük ta ş lar yapış -

tırmak isteniliyor. Bu suretle dileklerin olup olm ıyaca ğı  anlaşı lmak 

isteniliyor. 

Horoz Kursağmdan Çıkan Taş : 

Salih Nezihi "Horozun kursa ğı ndan alınan ta ş  ağı zda tutulursa 

susuzluğu giderir. Bu taşı  yan ı nda bulunduran kadın güzel görünür. 

Ayn ı  taşı  yanı nda taşıyan erkeğ in kuvveti artar"diyor.125 

125 Derleyen: Salih Nezihi: Inanmalar: Istanbul'da Halk İ nanmalar ı , Türk Folklor A-
ra ş t ı rmalar ı , C. 6. Sa. 142, May ı s 1961. 
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IZMIR 

Niyaz Taşı : 

Izmir'de Çatalkaya'ya giden yolun kenar ında ki yat ıra, yol-

cular geçerken niyaz etmeden ve adak adamadan —kahve v.b.— gitmi-

yorlar. Bu ad ın yanlış  olduğu, (Ş ehitler) denmesi gerekti ğ i, Ş ehitler'de 

Bayat dedeleri oldu ğu ileri sürülüyor. 

Selçuk'ta Denkta ş : 

Urla asfalt ı  üzerinde bulunan Bademler köyüne mensup kimselerin 

bilhassa ilgilendi ğ i Bakılar Da ğı ndaki kayalıklarda bulunan bir De-

likta ş 'tan niyet tutarak geçenlerin muratlar ına erecekleri inanc ı  vardır, 
Köy sakinlerinin bu ufak delikten geçebilmek için fazla ş iş manlamamağ a 

dikkat ettikleri anla şı lıyor. Genç k ı zlar, a şı k delikanl ı lar, muradı  olan 

ana babalar, s ınıfı m geçmek isteyen ö ğ renciler, hep Bakılar Da ğı 'nın 

senelerdir de ğ işmiyen ziyaretçileridir.' 26  Kayalar aras ında ve yakınında 

ağ aç bulunan ta ş  delik bir vücudun çok güç s ığ abileceğ i kadar ufakt ır. 

Gelin-Damat Taşı : 

İ zmir körfezinde, Urla Iskelesinde Çe ş mealt ı  denilen yere gidi ş  
yolunda, kıyıdan 15-20 metre kadar denizde, birisi di ğerinin s ırtına 

binmiş  iki insana benzeyen, yüksekli ğ i iki insan boyunda ve bir insan-

dan 4-5 defa büyük iki kayaya "Gelin-Damat Ta şı " ad ı  verilmektedir. 

Bunun efsanesi ş öyledir. Yüzyı llarca önce birbirine dü ş man iki ayrı  
aileden, birbirini seven iki genç vard ır. Bunların sevgileri duyulunca 
aileleri daha çok öfkeleniyorlar. Bunun üzerine iki sevgili kaçmaya ka-

rar veriyor. Ko ş a ko ş a kaçıyorlar, nihayet bu günkü ta ş ların bulun-

duğu yere geliyorlar. Her-taraf deniz; niyetleri kar şı daki adalara kaç-

makmış . Anneleri de onlar ı  koval ıyor: "Dönün! Vazgeçin bu sevdadan!" 

diye ba ğı rıyorlarsa da, onlar ı  dinlemiyorlar. Bunun üzerine analar 

ağı z birliğ iyle beddua etmeye ba ş lıyorlar"- Bizim sözlerimizi dinlemediniz, 

Allah'da Sizleri ta ş  etsin!" O anda iki a şı k ta ş  kesiliyorlar. Muradlar ına 

ermemi ş  gelin ve dâmat bugün de bir efsane ve ziyaretin kahraman ı  
olarak öylece durmaktad ırlar. 127  

126 Delikta ş 'tan Geçip Muratlar ına Ermek İ çin Ş iş manlam ıyorlar, Hürriyet,18. Şubat 

1964. Resmi vard ı r. 
127 Yahya Benekay, Yurdumuzun Efsâneleri: Gelin - Damat Ta şı , Hayat (dergisi), Y ı l 

7. C. 2 /1962. Sa. 36. (Bu yaz ı da kayalar ın resmi de vard ı r.) 
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Bergama: Haylazlar Kayas ı  = Merakta şı  = Kısmet Kayas ı : 

"Bergama-Selinos çay ının sağ  kenar ında- elektrik santral ı  ya-

nında bulunan kayalık"ın, çok önceleri adak verilen e ş yaları  koymak 

için oyuk yerleri bulundu ğu ve "Buras ı nııı  Kibele (Kybele) kaya 

tap ınağı  olduğu kabul edilmektedir." 128 

Hâlen "Haylazlar kayas ı , yabanc ı  kitaplarda —(Merakta ş ), daha 

eskiden— K ısmet Kayas ı" adı  verilen bu kayanın efsânesi ş öyle an-

latılmaktadır: 

"Çok eski zamanlarda, bu kayalar ın büyük önemi varm ış  Kim 

üstüne ç ıkı p ba ğı rırsa onun sesini kimse duymad ığı  halde O, bütün 

sesleri duyarm ış . Sırlarını  kimselere açam ıyanlar ve içinde saklamaktan 

bunalanlar, bu kayalara gelir, istedi ğ i gibi derdini dökermi ş . Hay ırlı  
kısmet bekleyen k ızlar, derdine derman arayan hastalar bu büyük 

kayadan medet umarlar ınış . , 9 129 

Nihayet Bergama k ırdı= biricik kı zı  da â şı k olunca, buraya 

koşup, derdini kayaya anlat ıyor ve söylentiye göre murâdma eriyor. 

Bu mutlu sonuçtan dolay ı  "kayada bir tap ınak yap ılı"yor. Ünü de 

her yöne yay ılıyor. Daha sonra bu kayalar, Bergama k ıralmın tek kı -

zının mezar ı  oluyor. 

"Sihirli kayalıkların bugünkü durumu, uzun yıllar say ı sı z dert-

lileri avutmu ş , yanık yüreklere su serpmi ş . En son, derenin şı rıltı sı  
ve boğ az ı n serinliğ i içinde, kayalar ın gölgesine yaslanan haylazlarm 

uğ ra ğı  olmuş tur. ' 3 ° 

Şeytan Taş lama Dağı : 

Gene Izmir Körfezinin, ( İ zmir'den 45 kilometre uzakl ıkta) Urla 

çevresinde kmeler'de ta ş la ilgili bir efsâne ve ziyâreti ve ilgili i ş lemi 

görüyoruz. Söylentiye göre Roma hâkimiyeti döneminde, k ı ralın güzel 

kı zının-Prenses-karn ı  ş işmeğe baş lıyor. Babas ı  kı zının günah i ş lediğ ini 

sanarak kızıyor ve k ı zını  iki ağ abeğ isine teslim ederek, bunu götürün, 

öldürün, kanlı  gömleğ ini getirin, diyor. Üç karde ş  yola ç ıkarak hâlen 

"İ çmeler" in bulundu ğu yere geliyor. Karde ş lerini öldürmeğe kıya- 

128 O. Bayatl ı , Bergama Tarihi'nde ilkçag ve Bak ırçay Havzas ı , Arkhaik Klgisik Kültür-

ler. Fasikül 1, İ stanbul 1949. 

Bergama Tarihinde K ıralhk Devri: Fasikül 11, İ stanbul 1950, Sf. 25. (Foto. 2) 

129 Yukardaki kaynak, Sf. 25. 

130 Yukardaki Kaynak, Sf. 25. 
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maymca, karde ş lerinin gömle ğ ine tavş an kan ı  sürüp babalar ına veri-

yorlar. Orada kalan prenses bir süre sonra susuyor. Ve bir kayamn 

dibinden kaynayan sudan biraz içiyor. Fakat su tuzlu oldu ğundan faz-

la içemiyorsa da, gene karn ı  ağ rıyıp müshil etkisi yapıyor. Karn ı  da 

dümdüz oluyor. Doğ ru babas ına ko ş up durumu anlat ıyor. Bu ş ifâh 

suyun bulundu ğu yeri onarıyorlar, herkesin faydalanaca ğı  hale getiri-

yorlar. K ız ölümünden sonra oraya gömülmeyi vasiyet etti ğ inden onu 

bu içmelerin yan ındaki tepeye gömüyorlar. İ çmeler ş ifâh etkisini ya-

p ıyor ve gelenlerin birbirlerine birer taş  verip: Bu taşı  tepedeki mezar ı  
b ı rakıp gel, yoksa ş ifâ bulamazs ın! denildiğ inden, İ çmelerin arkas ında 

200 metre kadar yükseklikte bulunan mezara gidip bir taş  bı rakıyorlar. 

Böylece tepedeki mezar, günümüzde 60-70 metre kadar ta ş larla yük-

seliyor. İ çmelerden su içenler mutlaka o tepeye ç ıkıp mezar tepesine 

ufak, büyük bir ta ş  bı rakı r." Ama bugün halk bu i ş i ş ifâ bulmak niyetiy-

le değ il de ş eytan taş lamak üzere yapar. Zira prenses i ş in başı nda günah-

kâr olarak tan ınmış tı . Zamanla o taş ları n kulları  giinaha çağı ran ş eytan ı  
taş lamak için ç ı karı ldığı na inanı lmaya baş lamış . 0 yüzden de bugün 

buraya "Ş eytan Taş lama Yeri", denmektedir.131 

KASTAMONU 

Yağmur Duası  ve Taş : 

Yağmur duasına o taraftaki yüksek tepelere veya ziyaretgâh olan 

Türbelere birkaç saat yürünerek gidiliyor. Dua yerine gitmeden önce 

hazırlık yap ı lır, süt emen kuzu ve buza ğı lar analarından ayrılır, ortalığı  

ac ıklı  bir hava ve feryat, âmin sesleri doldurur. Dua yerinde ate ş ler 

yakılır. Hâfızlar Kur'an okur, namaz k ı lınır, halk birbiriyle helâlla şı p 

tövbe eder, elbiseleri ters giyer ve ba ş ları nı  açarlar. Hoca tekrar yüksek 

sesle dua eder, bu dua s ıras ı nda avuçlar ve parmak uçlar ı  yere çevrilir, 

halk tövbe eder, af diler. "Umumi duadan sonra nohut veya fasulye 

tanesi büyüklü ğünde 70 bin ta ş  toplanıp sayı lır, her birine ayr ı  ayrı  
dua okunur, üflenir, bunlar bir çuval içine konulup çuval ın ağ zı  bağ -

lanır ve çuval çay ın belli bir yerinde suya b ırakıhr."132 Bu toplanan 

taş larda şekil ve renk aranmazsa da "beyaz ve siyah her küçük ta ş  bu iş  

131 Yukardaki yaz ı  (İ kinci Efsâne: Şeytan Ta ş lama Da ğı .) Aynı  yazıda Ş eytan ta ş lama 

dağı nın iki fotoğ rafı  vard ı r. 
132 Mehmet Candan : Türk Halkbilgisi Anketine Cevaplar: Kastamonu'da Ya ğmur Duas ı , 

Türk Folklor Ara ş tırmalar ı , C. 6. Sa. 140, Mart 1961. 
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için elveri ş li sayıhr."133 Ya ğmur yağmağa baş layınca suya b ırakılan 

70 bin ta ş  oradan ç ıkarı lıyor. Mahalli inanca göre - ş ayet ç ıkarılmazsa 

sel baskınları  tafan olabiliyor. 

Beş taş  Oynama: 

Talat Mümtaz Yaman, Kastamonu'da Halk İ nanmalar ı , makale-

sinde: "Be ş taş  oynanırsa ya ğmur yağar" diye bir inanç var, diyor.134 

Taş ların Buyruğa Uyuşu: 

Gene Talat Mümtaz, bir ba ş ka incelemesinde Devrekani'nin Kurt-
ş eyh mahallesine ait bir efsâneden bahsediyor. Oraya Horasan'dan üç 
er gelmi ş , bir tekke ile bir misafirhane in ş a etmek istemi ş ler, taş lara 

emir vermi ş ler, taş lar bu kerâmet sahiplerine uyarak gelmiş . Köy 

halkı  kendi hayvanlar ı  iş te kullan ılıyor diyerek kad ıya ş ikayet etmi ş -

ler. Fakat "erin birisi hemen elini Devrekani'nin kar şı  tarafında ve 

Karalar köyü ile Kurt ş eyh mahallesi aras ındaki yüksek kayahkh te-

peye uzatarak:-Gel, diye emir vermi ş !. Bu emir üzerine sivri kayal ık)i 

tepeden ne kadar ta ş  varsa birer birer harekete gelerek a ş ağı  doğ ru 

inmeğe baş lamış ". Kadı  ile davac ılar ş a şı rmış lar.135 Böylece keramet 

sahibi erenlerin ta ş ları  emirlerine tâbi k ılabildikleri ortaya ç ıkıyor. 

Arkasından Uç Taş  Atmak: 

Gene yukardaki zat ın bir incelemesinde "Bir kimsenin sevmedi ğ i 

bir ş ahıs kendi evine gelirse giderken bir daha gelmemei için arkas ına 

misafir görmeden üç taş  atmalıdı r. 0 misafir ikinci defa eve gelmez." 136  

KAYSERİ  

Battal Gazi Türbesi ve Üç Ta ş  Atma: Kayalar: 

Battalalt ı  semtine, eski Selçuk Emin Çakaloz ad ına uyularak, 

Çakaloz mahallesi de deniliyor. Tepe üstünde yüksek bir yerde bulunan 

133 Aynı  yazı . Bu yazıda ta ş la ilgisi olmayan di ğ er yağmur duas ı  ş ekillerinden de bahse-

dilmektedir. 

134 Talat Mümtaz Yaman: Kastamonu'da Halk lnanmalari, Halk B. Haberleri, Y. 4. Sa. 

45, 15 Ş ubat 1935. Sf. 202 (216 say ı lı). 
135 Talât Mümtaz, Kurt şeyh, H. B. H., Yıl 4, Sa. 39, 15 Ağustos 1934, Sf. 57. 

136 Talât Mümtaz: Kastamonu'da Halk Inanmalar ı , H. B. H., Y ıl 3, Sa. 34, 15 Mart 1934, 

Sf. 288. (151. Madde) 
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türbenin 100-130 metre kadar ilerisinde bir kuyu da bulunan, bu zi-

yaretgâh ın 1341 tarihinde yaz ılmış  bir yaz ı tı  var. Türbenin arkası nda, 

mihrap k ı sm ında ufak yumruk büyüklü ğ ünde veya daha küçük ta ş lar, 

şeytan taş lar gibi atı lm ış  durmaktadı r. Burada adet 3 taş  atmakt ı r. Halen 

bu taş lar bir tümsek te ş kil etmi ş ler. Battal Gazi Türbesi arkası na dileğ i 

olan üç taş  atıyor. Bu üç ta ş  aş ağıya düş mez orada durursa, o taş  atanı n 

murödı nı n olacağı na delâlet ediyor. Türbe önündeki çukurda mum da 

yakı lmış  olabilir. Oğ lunun askerden sa ğ  sâlim dönmesi, hastal ıktan 

kurtulmak ve bu gibi dileklerle, kad ın erkek tarafından ziyaret ediliyor. 

Halen bu semtte ev yoktur. Buras ı  esasen yüksek, ı ss ız bir yerdir. (Re-

sime bak.) 

Bu tepe ile aras ı  125-150 metre kadar bir mesafede bir tepe daha 

var. Bunun üzeri çok iri tipik kayalarla dolu. Arkas ında ve önünde 

birer mağ ara var. Kayalar heybetli ve tipik olmas ı na rağ men incelememizde 

kutsal tanınmadığı nı  gördük. Mutlaka bir menkibe, bir efsöneye ihtiyaç 

olduğu anlaşı lıyor. 

Hazreti Ali'nin Yasland ığı  iddia Edilen Kaya: 

Bu gösteri ş li kayaların ön tarafında 80-100 metre kadar önde bir 

aç ık namazgâh var. Onun yan ında Selçuk eseri olan bina, kö şkler, 

meydanlar, cirit, oyun yerleri ve baz ı  mezarlar mevcut. Bunlara yak ın 

Hazreti Ali'nin yaslan ıp oturdu ğuna inanılan ve söylentisi süregelen 

bir kaya vardı r. Hz. Ali bu kayan ın üzerinde oturmu ş  ve s ırtını  dayam ış , 

onun izleri ç ıkmış . Gerçekten kaya da geriye do ğ ru itilmiş  ve oyulmuş  
gibi bir insan ı n izi çıkmış . İ ri yar ı  bir insan izi gibi olan bu yer ziyaret 

ediliyor, kutsal bir yer olarak tan ınıyor. (Resime bak.) 

Kuvle deliğ i: Taş  içinde oyuk, delik: 

Cıncıklı  camiine yakın, camiin do ğusunda 150-200 metre ileride 

ve camiin solunda bir evden bahçeye giriliyor, sonra oradan evin içine 

geçiliyor. Önceden buras ı  türbe imi ş  (halen ba ş ka yere nakledilmi ş  ve 

önemli bir ziyaretgâh olan İbrahim Tennurrnin türbesi). Odaya girince 

hemen kar şı da, bir karış  kadar derinlikte 15 santimetre geni ş likte, kes-

me, siyah granit bir ta ş  var. Buraya üç mum yak ılıyor. Evvelce İbrahim 

Tennuri Hazretlerinin sandukas ı  olduğunda, taş  içindeki bu delik onun 

sağı nda kalıyormu ş . Halen burada hiçbir mezar, evliya olmad ığı , halde 

felçli, sinir hastalar ı  tarafından ziyaret ediliyor. Orada 80 ya ş larında 

Elmas adında bir Hanım: —Yavrum oraya her geli ş te bir mum yakmak 

ve sonra mumlar yanarken deliğ e bakmak, Tennüri Hazretlerinin ruhuna, 
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üç kulhüvallâhü ve bir fâtiha okumak laz ım. Hastal ık geçer. Murad 

ve adak beraber oluyor ... Kuvle deli ğ i denmesi, buras ı nı n tand ırın 

deliğ ine benzedi ğ i içindir. Kuvle deli ğ ine 3 gün zarfında 3 defa gelinecek, 
her geliş te bir mum yak ılacak. E ğ er 3 gün vakti olmay ı p gelemezse, 

iki gün üst üste gelmesi ve iki mumu birden yakmas ı  gerekiyor. Buras ı  
çok ş ifâh tan ınmaktad ır. Dikkate de ğ er nokta bu ta ş  içindeki delik, 

(Tennuri Hazretlerinin) sandukas ı , mezar ı  olmadığı  halde ondan ileri 

bir önem taşı m ış  olması dı r. Elmas Han ımın ifadesine göre "Hasta veya 

muradda bulunan isterse ayr ıca gidip Tennuri Hazretlerinin türbesini 

ziyaret ederek mum yak ıyor, fatiha okuyor." Yaln ı z, bu Ş ifa için zaruri 

olmayıp, ayrı  bir ziyaret say ı lıyor. 

KOCAEL İ  

Oyuk Taşa Kafa Sokmak: 

Gebze'de bulunan İ ncirli Dede ad ındaki evliyan ın yanında oyuk 

bir taş  bulunuyor. Ba şı  ağ rıyan kimse bu oyu ğ a kafas ını  sokuyor, ba ş  
ağ rı sının geçtiğ ine inanıyor. Buras ı  ünlü olup ş ifalı  sonuçlar al ındığı na 

inanılmaktadır. 

KONYA 

Yılan Taşı : Uğurlu Taş : 

Cemil Sena (Ongun), Konya ve Civar ında Halk inan ınaları , ara-

s ında Yılan Taşı 'nın "ejderhalar ın ağ zında sakl ı  bir zümrüt" oldu ğunu 

"ejderha geceleri gezinirken bunu yere dü ş ür"düğünü, "bu ta şı n çı -

kardığı  ışı k sayesinde yolunu ve diledi ğ ini bul" duğunu, "bu ta şı  ele 

geçirenler"in, "dünyada hangi i ş e" giriş irlerse mutlaka ba ş arı  sağ laya-

caklarını , "bundan ba şka ne dilerlerse onu el de "edecekler gibi" ayr ıca 

zengin de ol"acaklar ını  anlatmaktad ır."7  

Duvara Taş  Yapış tırma: 

(Konya Adetleri) adl ı  makalesinde M. Zeki, ta ş  yapış tırma âdeti 

hakkında şu bilgiyi veriyor" Dört kö ş e ince bir ta ş  alınarak duvara 

yapış tırı lı r, güya o taş  orada durdukça yapış tı ranı n bütün günah?, dökü-

lür."'" 

137 Cemil Sena (Ongun): Konya ve Civar ında Halk Inanmalar ı , H. B. H., C. 2, Sa. 23,24, 
29 Mayı s 1933. Sf. 245 — 248. (9. Madde ta ş la ilgilidir. Sf. 248) 

138 M. Zeki, Konya Adetleri, H. B. Haberleri, Y ı l 2, Sa. 19, 1 May ı s 1931, Sf. 146 — 148. 
Yukardaki VII. madde olup 148. sayfadad ır. 
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Binektaşı : 

Ş eyh Bedrettin camiindeki Binekta şı 'na, ayaklar ı  tutmayan ço-
cukların besmeleyle çıkarı ldıkları , ta ş  üzerinde be ş  dakika b ırakıldık-
tan sonra indirildikleri ve ayaklar ımn iyileş tiğ i inancında bulunanlar 

vardı r. 

Ş ifillı  Mermer: 

M. Zeki Dalboy, Konya'da Kullan ılan Halk Ilaçları , adlı  maka-

lesinde ilaç olarak kullanılan ta ş tan, mermerden bahseimektedir. 139  

Cami Duvarı'na Taş  Yapış tırma: 

Gene Konya'da Alâettin Camiinin avlusunun kuzey duvarma niyet 
tutularak, ta ş  veya kiremit üzerine tükürülerek yap ış tırılmak istenili-
yor, ta ş  tutarsa niyetin olaca ğı na inanılıyor. Türbeler 20 metre kadar 
geride bulunmaktad ır. K ısmet, talih aç ılması , evlenme dileği v.b. 
muratlar ba ş ta gelmektedir. 

Deliktaş  : 

Karaman çevresinde; D ış  Tekke civar ında Talimhane yakmında 
Fisandon yolu üzerinde s ınanmış  bir delikta ş  vardı . Mantar gibi bir 
kayamn üzerindeki bu tabii delikten üç defâ geçenin tâlihi aç ılır, ço-

cuğu olmıyanların çocu ğu olur, yürümeyen çocuklar da yürürlermi ş . 

Bu ta ş  son senelerde y ıkılmış  ve yok olmuş tur. 'P 139a 

Gelinkaya: 

Akş ehir'de Sultan Da ğ larının, Gelinkaya en yüksek zirvesi say ı lı -
yor. Buna olan inanç ş öyledir: Ak ş ehirli fakir bir delikanl ı  eş raftan 
birinin kı zını  istiyor, zengin aile vermiyor. A şı k genç, kı zı  Sultan Da ğı  
tepesine kaç ırarak orada evleniyor. Tepe, Sultantepe ad ını  alıyor. 

Çocuklar ı  oluyor. Gelin, çocuklar saadetimizi gölgeler, diye tek çocu ğu-

nu uçurumdan a ş ağı ya at ıyor. Tanrının buyruğuyle, kayamn üzerine 
çıkıp çocuğunu atan gelin orada derhal ta ş  oluyor. Sivri, bir insandan 
biraz daha büyükçe bir ta ş . Uzun bir dörtgen ş eklindeki taş a bir kısım 
halk bu söylentiyle ilgilenip inan ıyor. 

139 M. Zeki Dalboy: Konya'da kullan ılan Halk ilâçlar ı , H. B. H. C. 10. Sa. 111. 

139 a İ brahim Hakkı  Konyah, Abideleri ve Kit âbeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve 

Mut Abideleri, İ stanbul 1967. Sf. 592. 
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Kızlar Kayas ı : 

Konya'nın batı s ında, "Meram ba ğ ları nın üst yamaçlar ında, nârin 

birer k ız heykeline benzeyen "kayalar hakk ında da, Yozgat' ın "Gelin-

kayalar ı na benzeyen bir efsane nakledilmektedir. Konyah güzel bir 

kı z Dereköyü'ne gelin götürülüyor. K ı z, Konyah bir genci sevdi ğ inden 

ailesinin arzusuna göre evlenmek istememektedir. Genç erkek te gelin 

alayı  Konya'dan ayr ılırken "yüzünüz bir daha Konya'ya dönmesin 

inş allah" diyor. Gelin kı z da hıçkırarak dua eder: "Gönlüm Konya'dan 

yana. Yüzüm Dereköyü'ne dönmesin in ş allah!" diyor. Dü ğün alayı  
"Meram s ı rtlarına gelip Dereköyü'ne sap ılaca ğı  s ırada" gelin son defa 

Konya'ya bakar, içten bir "ah!" çeker. Bu ah ve inilti yamaçlarda yan-

kılanır. Ba ş lar Konya'ya çevrilir çevrilmez, "gelinle birlikte olduklar ı  
yerde ta ş  kesilirler. "140 

Deli Ali Kayas ı : 

Bozkır ilçesinin Karacahisar çevresinde Deli Ali Kayas ı  adlı  ka-

yan ın efsânesi ş öyledir. Deli Ali'nin köyde h ı rsı zl ık yap ı p bedduaya 

uğ ramas ı  ve ta ş  kesilmesi söylentisinden ibarettir. Yüksek bir tepe 

üzerinde bulunan ve insana benzeyen bu kaya da ta ş laşmış  insan hi-

kâyesindendir.141 

İvriz Kabartmas ı : 

Konya'nın 165 km. güneydo ğusunda M.Ö. VIII. yüzy ıldan kalma 

bir Hitit kabartmas ı  olan ve "halk aras ında bereket ilâh ı  diye say ılan 

İ vriz kabartmas ı"nda bir tak ım kuvvetler bulundu ğu sanılır İvriz 

kabartmas ının "yanından Peygamber P ı nar!, diye bir su geçer. Bu su 

beyaz akt ığı  senelerde halk tarafından bu ilâha kurbanlar kesilir ki 

suyun beyaz akmas ı , İvriz ilâhm ın gazaba geldi ğ ine" bir iş aret sayı lı r. 

II. Cihan Sava şı  zamanında yanlış lıkla bu kabartmaya bir jan-

darma erinin ate ş  edi ş i ve kur şunun burundan küçük bir parçay ı  yere 

düş ürmesi üzerine halk, bu k ırık parçalar ı  hemen toplay ıp, kutsal bir 

emanet gibi saklamay ı  bir vazife bilmi ş tir. 142 

140 Mehmet Önder, Anadolu Efsâneleri, Sf. 46. 

141 M. Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 118. 

142 M. Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 120. 

Dr. Margarete Rienschneider, Die Welt der Hethiter, Stuttgart 1954, T. 45. Bereket ilâh ı , 

bitki tanr ı sı  denili ş i sebebi, baz ı  yerlerde bereket ilâhlarm ın bereket boynuzu bulunur veya 

bir sı ra memeleri vard ır. Burada ise elinde üzüm salk ımı  ve ba ş ak demeti bulunmakta ve be-

reketi temsil etmektedir. İ lâhm, tanr ımn lfıtfu olan bu üzüm salk ımı  bereketi temsil eder. 

139 



KIRIKKALE 

Hasandede Camiindeki KARATAŞ : 

Ankara'ya demiryolu ile 30 kilometre olan K ırıkkale'nin, Hasan-
dede'ye uzaklığı  kara yolu ile 10-12 kilometre kadar bir mesafededir. 
Keskin ilçesine ba ğ lıdı r. Keskin'e uzakl ığı  8-10 kilometre'dir. Bu köyde 
Hasandede ünlü bir ziyaretgâht ı r. İ 43 

Hasandede köyünde bulunan Hasandede camiinin (yap ılışı . H. 
1014) Ön cephesinde dikkate de ğ er bir taş  ziyaret edilmekte, el sürülmekte 

veya öpülmektedir. Rengi, siyah, beyaz cilâh mermere benzeyen bu 
taş  parlak olup etrafı  sarı  bir madeni çerçeve içine alınmış tır. Camiin 
ön cephesinde olan kap ının sol kısmında bulunan, duvarla bu kutsal 
taş  aynı  hizâda olup, yerden yüksekli ği bir metreden biraz fazlad ır. 
(Resime bak,) Ta ş , 25-30 santimetre kadar uzunlukta, 15 santimetre ka-
dar enlilikte, dikdörtgen ş eklindedir. Bu ta şı  Hacer-i Esved'e benzetiyor-
lar. Ta şı , Ali Akyürek'in dedesi Hac ı  Ömer Ağ a'mn, Mekke'den cami 
yap ı lırken getirdi ğ i anlatı lıyor. Mekke civarındaki dağ larda bu vas ıfta 
siyah, parlak ta ş lar olduğu başka kaynaklarda geçmekte ve yapt ığı mı z 
inceleme de bunu teyid etmekte ise de, bir k ısım ziyaretçiler sanki bunun 
Hacer-i Esved benzeri oldu ğuna inanıyorlar. Ancak bu ta ş  ufak bir 
parça olsayd ı , ondan Karmathlar zaman ında koparıldığı  iddia edile-
bilirdi. Halbuki Hacer-i Esved, zâten asl ında bundan biraz daha bü-
yükcedir. 

KIRŞ EHİ R (Mucur): Ve NEV Ş EHİ R (Hac ıbektaş ): 

Türbeler ve Taş : 

Veysel Arseven, K ı rş ehir'de Yerlere Atfedilen İ namş lar, maka-
lesinde türbelerde ta şı n rolüne i ş aret ediyor.1 44  Türbeden taş  almak 
veya mezar ta şı na ta ş  yapış tırmağ a çalış mak mutâd ilgidir. 

143 Dr. Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş tırma, 

1958. Sf. 110. Doktora Tezi. Ayr ıca müteakip yıllarda Ta ş la ilgili olarak tarafımızdan incele-

meler yap ı lmış tır. (Resimler) 

Hasandede köyü ve Hasandede hakk ında: Kumahmeto ğ lu'nun 1944 yılında Ulkü'de 

yayınladığı  makalesi ile gene, Kumahmeto ğ lu Naci, Anadolu Etnolojisi ve Etnografyas ı : Türk-

men Baraklar- III, İş  (dergisi), C. 14. Sa. 79, Sf. 56 — 57, İ st. 1948. 

Enver Behnan Ş apolyo; Etnolojik Köy Ara ş tırmaları : Ankara'da Beydili Aşireti, Türk 

Yurdu, Yı l 1, Eylül 1954, Sa. 3 (236) Enver Behnan Ş apolyo: Ankara Ara ş tırmaları : Ş air Hasan 

Dede, Türk Yurdu, Y ıl 1, Sa. 4. (237) Ekim 1954. 

144 Veysel Arseven: K ırşehir'de Yerlere Atfedilen inan ış lar: a şı k Paş a Türbesi, Türk Folk-

lor Ara ş tırmaları , C. 4. Sa. 85. 
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Yastıklı  Beş ik: Ve Dilek Ta şı : 

Aşı k Paş a türbesinin yakınındaki mezarlardan birisinde, Yast ıkli 
Be ş ik ş eklinde bir ta ş  bulunmakta olup, çocuklar ı  yaş amıyan anneler, 
evlâtlarmı  bu taş  üzerine yat ırırlarsa, çocu ğun ömürlü olaca ğı na ina-
mrlar. Ayr ıca gene türbenin ön tarafında Dilek Ta şı  denilen bir taş  daha 
vard ır. Bu ta ş la ilgili iki iş lem görüyoruz. I—Bu ta şı n yanında üç kul-

hüvallahü Süresi) ve Fâtiha süresi okunuyor, ta şı n üzerine ç ıkı -
lıyor, gözler yumuluyor; ondan sonra dilekte bulunuluyor. Ş âyet dilek 
gerçekle ş ecekse ta ş  mihveri etrafında dönermi ş , gerçekle ş miyecekse 
dönmezmiş  II- Yahut ayn ı  dilek ta şı na dileğ im gerçekle ş ecekse ta ş  
yapış s ın diyerek ta ş  yapış tırılmak istenilirmi ş  . 14 5  

Aşı k paş a türbesi bilhassa ta ş  yönünden de dikkati çekmektedir. 
Taş a kutsall ık atfetmeyi bilhassa Hac ı  Bekta ş  türbesi münasebetiyle 
etrafl ı ca görece ğ iz. 

Hacıbektaş  Taşı : Ve Hac ıbektaş 'la ilgili Taş lar: Kerâmetler: Teslim 
Taşı : 

Cemal Bardakç ı , "Anadolu'da bir k ı s ı m Türkler boyunlar ında 
Hacı  Bekta ş  taşı ndan bir ufak parça ta şı rlar. Bu ta ş  herhalde (Kutlu 
Dağ )a i ş ârettir. Ve bu menkibelerin Türklerin tahte şş uurlarında ya ş a-
makta olduğunun delilidir." 146  diyor. Gene ayn ı  zat "K ızılba ş lar" 
hahsinde, K ı zı lba ş lar üzerinde bilgi toplayan ve Türk k ı zılbaş larının 
dağ a, taş a, ağ aca tap ını rcas ına verdikleri önemi ve bunun Ş amanl ıktan, 
naturizm-tabiata tapma inanc ının kal ıntıları  olduğunu söylemektedir." 7  

Bektaş ilerin ta ş a verdikleri anlam ve önem K ı rş ehir kitab ında da 
b elirtilmektedir. 148  

Abdülkadir İ nan, Gaziantep'teki Alevilerden bahsederken, Bekta ş i 
taşı na nas ı l saygı  gösterildi ğ in de kaydediyor. 149 

Bektaş ilik her nekadar resmen, tarikat olarak Türkiye'de yasak 
edilmi ş se de ona dâir gelenekler, f ıkralar, hikâyeler, efsâneler . devam 
ettirilmi ş tir. Alevilikte de birçok inan ış  süregelmekte, bilhassa Hac ı  
Bekta şı  Veli'nin Hayatı , ile ilgili kitaplar anlat ı lmakta, okunmakta ve 
ona inanı lmaktadır. Bu itibarla bu gibi kitaplardaki ta ş la ilgili inanç-
ları  gözden geçirmek faydal ı  olacakt ır, san ıyoruz. 

145 Yukardaki Kaynak. Sf. 1355. 

146 Eski Vali Cemal Bardakç ı ; Anadolu İ syanlar ı , İ st. 1940, Ko şgun Bas ımevi, Sf. 80. 

147 Yukardaki eser, Sf. 54. 

148 K ırşehir, 1925, Sf. 5. 

149 Abdülkadir İ nan, Gazi Antep'te Aleviler ve Muhtelif İ nanmalar, H. B. H. C. 10. Sa.110. 
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Beş taş  ve Taş laş tırma, Taşı  Hamur Yapma ve Yürüyen Kaya: 

Velâyetname-i Hac ı  Bektaş  Veli' kitabıncla"°, taş la ilgili birtakım 

kerâmetler önemle ve ba şkaları  üzerinde yapt ığı  etkiyle anlat ılıyor:" 

Be ş  Taşı n Dile Gelmesi" ba ş lığı  altında "RiYayettir ki: Sultan Hac ı  
Bekta ş  Veli Kaddesallahu s ırrehülaziz be ş  taşı  dile getirüp ş ahadet 

verdiğ ini beyan eder."isi Taş ların bir iş  hususunda (öküzleri gözlemek, 

gütmek) tamkh ğı  ş öyle oluyor: Hünkar diye bahsedilen Hac ı  Bekta ş ! 

Veli konuşuyor:"—Ey Be ş taş  tanık olun, tâ kim ihtiyaç vaktinde ş eha-

det veresiz."... Sonra" Hazreti Hünkar'm dedi ğ i inkar edilince top-

luluğa Hazreti Hünkar eyitti: —Gelin cemaat ş ahitlerim kat ına varalım, 

dedi. Siz dahi ş ahitlerimi dinlen, dedi. 

—Kanı  ş ahitlerin, dediler. Hünkar ululuğu dahi ol Be ş ta şı  gösteri-

verdi: —İş te ş ahitlerim bunlard ır. dedi. Eyittiler: —Bunlar hod birer 

kuru ta ş lardır. Bunlar nice ş ehadet eder, dediler. Hünkâr ululu ğu ol 

Beş taş tan yana dönüp eyitti: —Ey Be ş taş , hak izni ile hak için mutlaka 

gelin. Olan yakaya doğru ş ehadet edin, dedi. Hünkar ululu ğu öyle de-

yicek ol ta şı n beş i de bir uğurdan Allahın izni ile Hünkar ululuğunun 

velayetiyle autka gelip be ş i dahi hep bir a ğı zdan aynı  zamanda eyitti-

ler: —Biz ş ahidiz, ş ahadet dahi ederiz.' ,152  Bu keramet üzerine halk 

gelip" Hünkar ululu ğunun ayağı nın tarab ına döküldüler." 

Hâlep yazmas ında, bu, şu katma da (taş  yapma, taş laş tı rma) gibi 

olaylar bakımından örnek bir ifade ve inanc ı  göstermektedir: "Çünkü 

ol vakit, naip ve cemaat cümle Hazreti Hünkar'dan bu velayeti mü-

ş ahede ettiler ise de naip efendi sihre hamledip ş ahitleri kabul etmedi-

ğ inden dolay ı  cenab ı  hünkâr "Taş  ol" deyü naibe buyurduğu halde taş  
olup kaldı  ise de bilâhare mürur zaman edip bir hamile hâtun oradan 

geçer iken korkup hamlini yaz eyledi ğ i cihetle ol taş  olan kadıy ı  ol vakit 

defnettiler. Badehu yerine ta ş tan adam suretinde mamal bir adam yap ıp 

bıraktılar. Hala öyledir."153 

150 Velâyetname-i Hac ı  Bekta ş  Veli (Hacı  Bekte ş  Veli'nin Hayatı): Haz ırlıyan ve yayın-
layan S. Aytekin, Ankara Emek Bas ım- Yayınevi, İki Kitap. (Ali Çelebi tarafından yazdan 
H. 1034 t. 11 yazma ile, Ali Çelebi nüshasu ıda bulunmayan baz ı  parçalar Halep (Halepte Sul-
tan Baba Bayram tekkesindeki yazma nüshas ından alma). 

151 Velayetname-i Hac ı  Bekta ş  Veli, Birinci Kitap. Sf. 88. 

'"Cümle erenlere hayretindir ba ş  
Yürü dedi ta şa yürüdü be ş  ta ş  
Pirim üstad ım yâ Hazret-i Bekta ş  
Zâhirde bât ı nda sen imdâd eyle." 

(Pir Sultan Abdal, Yeni İ stanbul, 9 Kas ım 1964.) 

152 Velayetname-i Hac ı  Bektaş  Veli, Birinci Kitap, Sf. 90, 91. 

153 Aynı  kitap, Sf, 91. (x) Not. 
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Gene Hac ı  Bekta ş  bir yap ı  esnas ında baiç ıkları  yuğurur, düzler, 
nihayet yap ıya engel olan büyük bir kaya üzerinde kerâmet gösterir. 
Bir zat Hac ı  Bekta ş 'a "Amma hal eri ve velâyet ve kerâmet ı ss ı  olmak 

budur ki ş ol kaya üzerine ç ıkas ı n, ayaklıyas ı n ve düzlüyesin. Balç ık 

kazaz-  gibi anı  yoğ urası n. Ayağı n ve dizlerin izleri ol ta ş ta belli ola. Biz 

dahi seni muhakkak velâyet eri bilip ş üpheyi giderüp imdengerü sana 

cânı  gönülden muhibbi mürid oluruz, dedi." Bu söz üzerine "Hazreti 
Hünkâr Hac ı  Bekta ş  Veli • Kaddesallahu s ırehülaziz ol ş ahs ın iş âret 

eylediğ i kayanın üzerine ç ıktı . Dizleri ile ol kayay ı  dizledi. Ve ayaklar ı  
ile aykalad ı . Ş öylekim, dizledi ki, dizleri ve ayaklar ı  ş ol hamir gömülür 

gibi gömüldü, iz eyledi. Dahi bugünedek me ş hur ve muayyendir. Ad ına 

Hamur Kaya derler."154 Bundan sonra, bu keramet kar şı s ında bunu 

gören onun aya ğı na kapanır, köy halkı  da duyup gelir." elini öpüp 

aya ğı na yüz sür" erler "duas ına ve himmetini al" ırlar. Bu bölümü gene 

bir ta ş la ilgili kerâmeti takip ediyor. Bir ta şı  b ı çakla"hıyar "do ğ rar 

gibi doğ ruyor" O b ıçak ta şı  hıyar keser gibi iki dildi. Ol ki ş i anı  gördü. 

Hazreti Hünkâr ululu ğunun elini öptü. Ayaklar ına düş tü. Ş imdi otur-

dukları  taş  ol kesip devirdikleri kaya ikisi dahi Akkap ı 'nı n dış arı  ya-

nı nda durur. Erenleri ziyaret edenler an ı  dahi ziyaret ederler."155 Bu 

bölümü "Buğday ve Mercime ğ in Taş  oluş u" bahsi takib ediyor. Burada 

da Hacı  Bekta ş  Veli, bu ğ day ve mercime ğ i taş  yap ıyor.""6  

Yürüyen Kaya bahsi de kitapta önemle yer al ıyor. Hac ı  Bekta ş 'ın 

ününü kerâ,metlerini duyan Ak ş ehir'deki bir zat (Seyyid Mahmud 

Hayrani) bir arslana biniyor, üçyüz mollas ı  dervi ş le birliktedir. Bir 

yılanı  da eline kamç ı  olarak al ıp, Hac ı  Bektaşı  görmek üzere yola ç ı -

kıyor. Hac ı  Bektaş 'a (Aliler S ırtına) yakla şı nca durumu haber veri-

yorlar. Hac ı  Bekta şı  Veli: "—O gelen kimse canhya binüp gelmi ş . Biz 

cans ı za binelim, dedi." "K ı z ı lca Halvet yak ı nı nda bir Kı z ı l Kaya var 

idi. Ş öyle bir dam dıvarı  gibi büyük kaya idi. Filhal ol kayan ı n üzerine 

bindi: —Ey kayac ık, Allah ı n izni ile ol gelen erenlerden yana revan olgı l, 
dediler. Hemen ol kaya ş ol ku ş  Uçar gibi gürleyip Aliler S ı rtı na doğ ru 

revan oldu. Hem nefsül emirde ol kayan ı n ş imdiki halde başı  kuş a ben-

zer."'" Arslan üzerindeki Seyyid Mahmudu Hayrâni, bu durumu 

görünce "Er nazar ına küstahâne gelmi ş iz" diyerek "kayamn ş imdiki 
olduğu yer" de bulu ş uyorlar. O, arslandan iniyor, y ılan ı  koyuveriyor. 

154 Aynı  kitap, Sf. 95, 96. 
155 Birinci Kitap. Sf. 96 ve İ kinci Kitap Sf 97. 
156 İ kinci Kitap, Sf. 97 - 99. 
157 Aynı  kitap. C. 2. Sf. 149 - 153. (Sf. 151) 
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Hac ı  Bekta ş  "Kaya dur" diyor." Tekke'ye yak ın kaya dahi durdu. 

Kendüleri dahi kayadan a ş ağı  tekkeye" iniyorlar. 300 dervi ş  ayaklarına 

kapanıyor. (Tekke K ay a)mn önünde toplant ı  oluyor, konuşup gö-
rü ş üyorlar."' 

Bu adları  geçen ta ş ların bulunduğu yerler hakk ı nda, Halim Baki 

Kunter'in verdi ğ i bilgi, bu gibi inançlar ın nas ıl halk aras ına yerle ş ip 
yayıldığı na bir örnek te ş kil etmektedir. "Hacı  Bekta ş ', Veli'ye tan ıkl ı k 

ettiğ i söylenen Be ş taş lar Mucur'dan gelirken kasabaya 10 kilometre me-

safededir. Çatkaya, kasabanı n hemen kenar ı ndadı r. Loğ taşı  ile Hiyar-

taşı  Pirin tiirbesine girerken kapı nı n solunda ve sağı nda durmaktadı r. 

Hamurkaya kasabanı n kuzey tarafı nda, Atkaya da güney cihetindedir."... 

"Ta ş  kesilmi ş  buğday ve mercimekler'in ç ıktığı  yer harmanlar ın yan ın-

dad ır."'" 

İş 'aret Taş ları : At Taşı : 

Bekta ş ilikteki ta şı n önemini, K ırş ehir çevresindeki ta ş la ilgili 
yerlerin de ğerini yukardaki aç ıklamaları mız bir defa daha göstermi ş  
bulunmaktad ır. Bir kı sım halk aras ında ta şı n önemli mevkii hakk ında, 
Hacı  Bekta ş  türbesini onarmakla görevli Mimar Hikmet, Bekta ş ilik 
ve Son Bektaş iler, adl ı , bir seyahat ve gözlem yaz ı s ında dikkate de ğ er 
bilgi sunuyor: "Üç günümüz yollarda geçmi ş ti. Dördüncü gün Mucur'-
dan ç ıkmış  ve epeyce ilerlemi ş tik. Arabac ım manevi bir hissin verdiğ i 

heyecanla ağ zını  ş ap ırdatarak: İş te i ş aret ta ş ları , dedi. Bakt ım; fırt ı -
nadan, ya ğmurdan etrafındaki topraklar ı  aç ı lmış  üç dört sivri ta ş . 
Arabac ıya sordum: —Nedir bu i ş aret ta ş ları ? 

Arabac ım saf bir adamd ı . "Himmetleri haz ır olsun" diye söze 
baş lad ı . Dedi ki: —Kara Höyük nahiyesine nahiyesine yakla şı yoruz. 
Yani Hac ı  Bektd ş  köyüne (halen kaza). Vaktiyle Hazreti Bekta ş  Veli 
bir Horoz üstüne binmi ş  ve elindeki y ılan kamç ı sını  kullanarak buraya 

kadar gelmi ş . Kara Höyüklülere kendisinin veli oldu ğ unu söylemiş . 
Fakat bir türlü inand ıramamış ; o zaman, ben Size veli oldu ğumu isbat 
edeyim, demi ş . ve  taş lara iş aret edince berai tasdik yürüyüp gelme ğ e 
baş lamış lar. 0 zaman ahali Hazreti Bekta ş ' ın veli oldu ğuna inanmış -
lar... 

158 Ayn ı  kitap. Sf. 152. 

159 Halim Baki Kunter: K ı rkbudak Hae ı bektaş  incelemelerine Giri ş , Ankara 1951, 11. 

Erkek Sanat Enstitüsü Matbaac ı lık Bölümü, Sf. 47. 
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Bu güzel hikayeyi dinledim Dedim ki: —Ahmet A ğa! Hepsi iyi, 
kırbac ı  da ala. Fakat bu koca Bekta ş  Veliyi horoza nas ıl bindirdin? 
Ahmet bir iki dakika dü ş ündü, kaş larını  çatt ı  ve dedi ki: —Ey Efendi! 
Kimbilir o devirlerde ne büyük horozlar vard ı .. '9160 

Mimar Hikmet, bu gibi ta ş ların "Hac ı  Bekta ş  köyünde" ilçesinde 
de çok fazla oldu ğunu söylüyor ve "Mesela Tekke civar ında etrafına 
müdevver bir duvar çekilmi ş  yerli bir ta ş  vardır. Bunun ismi At Ta şı  
dı r. Hazreti Bekta ş  bu taş a binmiş  de Rum'a sefer eylemi ş ! Bunu Muh-
tar Baba'dan dinlerken sordum: —Baba Erenler Siz de kalk ıp şu mü-
barek pirinizi bir türlü beygire bindiremediniz. Veli dedi ğ iniz bu zat 
kâh horoza biner, kâh ta ş a bazan da kurba ğaya.. Baba, dü şündü, 
dedi ki: —Hazret, beygire herkes biner, Sen de, ben de, As ı l marifet horoza, 
taş a binmeli. Bu i ş teki kerâmete inanm ıyorsan gel Sen de bin ş u ta ş a, 
bak gider mi ?" 

Tılsım Taşı : TESLİMTAŞ I: 

Mimar Hikmet bu konuda ş u bilgiyi veriyor: Bekta ş ilikte önemli 
bir yeri olan ve bekta ş i babalarının "tı ls ım ta şı  takı lı  meş in kemer bağ " 
ladıkları , 162  birçok babalar ın (Bekta ş i) boyunlarında gerdanhk gibi yu-
varlağ a yakın köş eli (yumurta büyüklü ğünde) (t ılsun ta şı nı) ta şı dıkları  
herkesce bilinen bir gerçektir."' Bu ta ş , teslim ta şı  dı r. 

Tahir Harimi Balcı oğ lu, önceki bölümde gördü ğümüz, (Kut taş )ın, 
en son ş eklinin Bekta ş iliğ in gelene ğ iyle bir birlik gösterdi ğ ini ve "Bek-
taş ilerin (Teslim Ta şı ) diye takdis ettikleri ve boyunlar ına takt ıkları  
taşı n ilk kökleri 'nin tâ (Tevrat)a kadar dayanmakta oldu ğu'nu ileri 
sürüyor ve "Türkler taraf ından millı le ş tirilen bu tarikat ın (Bekta ş ilik) 
Turan! ananelere mahsus birçok e şkali vardır. Bekta ş iliğ in remzî bir 
mahiyet verdi ğ i teslim  ta şı  hakkındaki telakkiyat ı  başka bir ş ekilde 
rivayet edihnektedir. (Beni İ srail Tih sahras ında susuz kald ıkları  zaman 

160 Mimar Hikmet, Bekta ş ilik ve Son Bektaş iler, Türk Yurdu, Sa. 6- 200. Haziran 1928, 

Sf. 16 - 17. 

161 Aynı  yazı . Sf. 22, 23. 

162 Aynı  yaz ı . Sf. 24. ve bu sayfay ı  müteakip Bekta ş i babalar ı n ın (Tı lsım ta şı =Teslim 

ta şı , kuşanmış  fotoğ raflar ı  vard ır. Bu gibi bekta ş iliğ e dair kutsal tan ınmış  eşyalar ın çoğu 

Ankara Etnoğ rafya müzesinde bulunmaktad ır. 
163 Besim Atalay: Bekta ş ilik ve Edebiyat ı , Is. 1340, Matbaai Amire (Bekta şi taşı =teslim 

ta şı , boyuna ası lnuş  "baba"n ın resmi kapak ve iç sayfada) Köprülüzade Mehmet Fuat (Prof. 

F. Köprülü): Bekta ş iliğ in Menşeleri, Türk Yurdu, C. 2. Sa. 8, 14. Y ı l., Mayı s 1341, Sf. 121 - 140. 

Fuat Köprülü; Bekta ş  Hac ı  Bekta ş  Veli, İ slam Ansiklopedisi, C. 2. Sf. 461 - 464. Cemal 

Bardakç ı : Alevllik, Ahilik, Bekta ş ilik, Ankara 1950, Ikinci Bas ı m, Ankara Yeni Matbaa. 

161 
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Hazreti Musa bir taş a mâcizeli tısasınt vurdu. On iki kabiliye ait on iki 
çeş me akt ı . Bahri Ahmer'den geçerlerken de ayn ı  vaziyet hâs ıl oldu.) 
Bekta ş ilikteki teslim ta şı nda on iki zaviye, bu hadiseye i ş âretmi ş  ve 
Beni israil Hazreti Musa'ya teslim olarak denize girdikleri gibi, Bekta ş i-
liğe intisap eden bir can da ayni teslimiyeti göstermekle mükelleftir. 
Bu oniki zaviye oniki imam ı  ınâsuma da delâlet etmekteymi ş . Velhasıl 
bu ta şı n kudsiyeti İ slimi mahiyette de hülü ya ş amak"ta demektedir."4  

Batı lı  kaynaklardan dervi ş ler, tasavvuf v.b. konulardaki kitaplar-
da Teslim Taşı  da yer almaktad ır. Bektaşilerin kutsal sayd ıkları  eş -

yalar, Külâh (tac), h ırka, kemer, iki çak ı , bir çanta ve bir de Teslim 
Taşı  zikredilmektedir. Babalar ın göğsünde, boyununda bir madalya 
gibi ası lı  duran bu 12 kö ş eli ta şı n, 12 imamı  sembolize etti ğ i belirtiliyor 
ve "Bu ta ş  Ürgüp civarında bulunan bir nevi taş tan 'imal olununr "de-
niliyor.' 65  

Kırş ehir ve Nev ş ehir de mü ş tereken geçen ta ş la ilgili inançları  
birlikte gözden geçirdikten sonra Nev ş ehir'deki ta ş la ilgili diğer iki 
inanca geçeceğ iz. 

Taş  ve Fal: 

Eski İ lk Öğ retim Müfetti ş lerinden Ali Rı za (Yalgın), Resim Ö ğ ret-
meni Ya ş ar'dan aldığı  bilgiye dayanarak "Kahveci da ğı nın" "güney 
silsilesinde bulunan kaya ş übesine memleketin baz ı  kadınları"ıun 
"talihlerini deneme ğe git"tiklerini, "arzu ettikleri murada ereceklerine" 
inandıklarını  8 .5 .1927 tarihli incelemesinde tesbit etmi ş tir.'" 

Taş  Kesilme: 

Nevş ehir Sulusaray köyünde birisi, harman y ığı p savuran bir çift-
çiden, biraz buğday istiyor. Çiftçi azarl ıyarak kovuyor. Bu ğday is-

teyen asl ında Hı zır iken, dilenci ş eklinde, çiftçiyi smamış  ve cimri 
çiftçiye "Mâdemki sen bana bu ğday vermiyorsun, sen de ş uracıkta 

taş  kesil" demi ş , o da elinde yabas ıyle ta ş  kesilmiş . Tipik taş  kesilme 
söylentileri ile benzerlik gösteriyor. 

164 Tahir Harimi Balcıoğ lu, Tarihte Edremit Şehri, Edremit Halkevi Yay ınlarından 1, 

Bal ıkesir 1937, Balıkesir Vilayet Matbaas ı , Sf. 76, 77. 78. 

165 (Istanbul Rum Patrikhanesi Büyük Hatibi ve Kuddus Rum Patrikhanesi, Büyük 

Loğofeti ve Berlin Eksi Eserler Enstitüsü Fahri Azas ından VI. Mirmiro oğ lu, Derviş ler, Atina 

1940) Sf. 99. 

166 A. Rı za (Yalg ın) Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Atsı z (Mecmua), 15 Nisan 1932, Sa. 12. 

Sf. 299 — 300. Aynı  makale az de ğ iş ikliklerle: H. B. H. C. 3, Sa. 28. 15 Ey. 1933. Sf 97 — 98. 
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At Kaya, Beş taş  ve Hacıbektaş  Taş larının Günümüzdeki Durumu: 

Hac ıbektaş  Kaymakam]. Ferit Ünal, "Hac ıbekta ş  İ lcesinin Turis-
tik Önemi" hakkında 1964 y ılında yayınlanan makalesinde, At Kaya'nın 

Hac ı  Bekta ş  Veli türbesinin 350 metre güneyindeki mevkiine i ş â-
retle, Bekta ş i menkibelerinde ad ın önemle geçti ğ ini tekrarlad ıktan 

sonra, at ş ekline az benzedi ğ ini ve Bekta ş ilerin, Hacı  Bekta ş  Veli'nin 
kerâmet göstererek, kayan'u üzerine binip yürüttü ğünü ve "kayayı  
kutsal say"dıklarını  belirtiyor." 7  

Önce Hac ı  Bekta şı  Veli, sonra Bekta ş i derviş lerin, kaya içinde 
40 gün inzivaya, perhize çekili ş lerine (Sf. 17) ve bu yerin de önemli 
oldu ğuna iş âretten sonra, Kasabaya 5 kilometre mesafede, Çivril köyü 
civarında bulunan, Be ş  Taş  mevkiini, çevrede ba ş ka hiçbir ta ş a rast-

lanmamas ına ra ğmen "bir sath ı  mâil üzerinde büyük cesâmette bulunan 
Beş  Taş " ın Bektaş i menkibelerinde süregelip önemli yer ald ığı na ve 
Bektaş ilerce kutsal say ı ldığı na değ inerek, bunlar ın jeolojik bakımdan 
inceleme konusu oldu ğuna dikkati çekiyor.(Sf. 18) 

Hacı bektaş  Taşı  için de, bu ta şı n "sarıca, yarı  ş effaf bir nevi kalker 
taşı " olduğunu, "Nâdiren beyaz dalgal ı , süt rengi, koyulu aç ıklı  kah-
verengi ve ye ş il renkleri de bulun"du ğunu, birçok imâlâthanelerde 
iş lenen bu ta şı n çok ra ğbet gördüğünü belirtiyor. (Sf. 18) 

Hac ı  Bekta ş 'la ilgili bu ta ş lar günümüzde de büyük ilgi görmekte, 
ziyarete veya seyre vesile olmaktad ır. (Resimlere bak.) 

MALATYA 

Öküz başı  denilen beyaz Taş : 

Prof. Ş erafeddin Yaltkaya, Malatya'ya "iki merhale mesafedeki 
(Öküz Ba şı ) denilen beyaz ta ş tan dahi Elcezire gâzileri kendilerini 
sevmeleri ve kendilerinden ba ş ka kimselere bakmamalar ı  için alırlar 
ve e ş lerine götürürler."diyor. Bu olay ı  "Kâbirden iki merhale mesafede 
bulunan beyaz bir ta ş taki hassadan "faydalanmak üzere kendileri ve 
e ş leri için b ı çaklar ıyle koparmağa çalış mas ı  vesilesiyle kaydediyor.'" 

167 Hacıbekta ş  Kaymakam' Ferit Ünal, Hac ıbektaş  Ilçesinin Turistik Önemi, Karahöyük 

(dergisi), Hac ı  Bekta ş  Kültür, Kalk ınma ve Yard ım Derne ğ i Yayı nı , Yıl 1. Sa. 2. 1 A ğustos 

1964. Sf. 4, II, 15, 17, 18. 

168 O. Prof. M. Ş erafeddin Yaltkaya, Ebü-Reyl ıan'in Bir Kitab ı , 5. Cilt, Türkiy at Mecmu-

as ı ndan Ayr ı  Basım, Sf. 23. 
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Ta ş la ilgili bir inanc ın Türkiye' dışı nda bile olsa, o faydas ından Türkiye'-

de de faydalanmak gibi bir maksad ı  göstermesi ve bu türlü inançlar ın 

birbirine benzerliklerinden milletleraras ı  bir durum ve ilgiye yönelebil-

mesi bakımından bir örnek te ş kil edebiliyor. 

MAN İ SA 

Yağmur Duası  ve Taş : Havuza Koyma: 

M. Nuri Erensoy, Ya ğmur yağmas ı  dileğ i yle, Soma'da dualarla 

ders kıyı sından ta ş  toplandığı nı , bunların bir çuvla konulduğunu sonra 

cami havuzu içerisine b ırakıldığı nı , mahallelerden toplanan un, ya ğ , ve 

ş ekerle lokma yap ı lıp yolculara da ğı tı ldığı nı , buna benzer bir âdetin 

daha önce Rumlar aras ında da oldu ğunu, onlar ın da bir azizin türbesi 

yakımnda lokma yap ıp da ğı ttıkları nı , yağmur dileğ inde bulunduk-

ları nı  anlat ıyor. 169  

Ziyaret Edilip Öpülen, El Sürülen Ta ş : 

Manisa çevresinde Karaca Ahmet'e ait olan 3 türbenin de ziyâret 

edildiğ i ' 70  anlaşı lıyor. Naci Kum, bu hususta dikkate de ğ er bilgi veri-

yor: "Duvar'da, renkli, küçük somaki mermere sanki bir sa ğ  el pen-

çesi bas ılmış  da, ta ş  yumu ş ak bir madde iken bu pençe ta ş a gömülmü ş  
ve derin parmak izleri orada kalm ış  gibi görünen mücellâ bir parças ı  
vardır. Türbenin içinde ve yerden bir buçuk metre yükseklikte duvarda, 

s ıvaların aras ında mevzu olan bu ta ş : Karaca Ahmet Sultan' ın sağ  
pençesinin kerâmetli kal ıb ı dır. Hacer'ül esved gibi ziyaret edilip, yüz 

sürülüp öpülen bir pençe izi de hastalara ş ifâ, dertlilere devâ mübarek 

bir ş eydir. ,, 171 

Ağ lıyan Taş  Kadın: 

Ş ehir yak ını nda, "Niobe" veya "A ğ lıyan Taş  Kadın" adında bir 

kaya heykel geni ş  ş öhret yapmış tır. Mitolojinin verdi ğ i bilgiye göre, 

"K ıraliçe Niobe, Apollon ve Artemis taraf ından çocuklar ı  oklarla öl- 

169 M. Nuri Erensoy: Soma'da Ya ğmur Duası , H. B. H. C. 9. Sf. 108. (Bu bilgi 1929 y ı lında 

derlenmi ş ) 

170 Ş . Sami, Kamus'ul-Alâm, C. 5, Sf. 3623. 

171 Naci Kum: Karaca Ahmetler Hakk ında incelemeler, Dü ş ünceler, Türk Folklor Ara ş -

tırmalar (dergisi), C. 4. Sa. 94, May ıs 1957. Bu yaz ı sında Naci Kum şu kayna ğı  zikrediyor: 

M. Çağatay Uluçay, Saruhan O ğullarına ve Eserlerine Dair Vesikalar, Sa. 139 — 140. 
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dürülürken yaralan ır. Çocuklarının ölümü ve yaralar ının ac ı sı  Niobe'yi 
periş an eder. Feryat edip, inlemeye ba ş lar. Tanrılar tarıma Zeus onun 

bu haline ac ır ve Niobe'yi ta ş  haline getirir." Bu iri bir insan kafas ı  ve 

uzun saçlara benzeyen, genel ş ekliyle insan ı  andıran kayan ın yüzünde 

su s ı zıntıları  eksik olmamakta ve bu ak ış  Niobe'nin (Ağ lıyan K ız) 
göz ya ş larına benzetilmektedir. Burada rüzgar ın yankı lanışı  da onun 

iniltisi olarak görülmektedir: Halen Ziyaret edilmekte, ilgi görmektedir. 12  

Ş eytan Taşı : 

Kulas'da Emir Hamamlar ına giderken —gidi ş  istikametinde, "Gediz 
ı rma ğı na yak ın bir yerde (Çay ı n baş langı c ı nda) Ş EYTAN TAŞ I ad ı  
verilen bir ta ş  bulunuyor. Hemen herkes orada 3 ta ş  atıyor. At ılmazsa, 

"hamamlara ş ifaya gidenler Ş ifa göremezmi ş . Ş eytan engel olurmu ş ." 

Orada, yamaçta birkaç metre yüksekli ğ inde bir ta ş  yı kım mevcuttur. 

Ta ş  atanlar, oraya at ıyorlar. 

Delikli Taş : 

Ala ş ehir, Ahmet Ağ a köyünde bir, bir buçuk metre kadar büyük-
lükte bir ta şı n, ufak deliğ inden çocuk sokulup öteye geçiriliyor. Bu 
i ş lem, Ş ifa temini, huysuzluğun veya öksürü ğün giderilmesi için yap ı -

lıyor. Para'da at ı lıyor. Fakat at ılan bu paray ı  kimse almıyor.'" 

Manisa'da da diğ er ş ehirlerdeki gibi baz ı  insanlar ın bu gibi ta ş -

lara ilgi gösterdikleri anla şı hyor. 174  

MARD İ N 

Yağmur Duası  Ve Taş : 

Savur'da, Önce Ya ğmur duas ına haz ı rlı k yap ı lıyor, haberle ş iliyor 

v.b. Yağmur duas ına topluca gidilirken, eski elbiseler ters giyiliyor. 

172 Hayat Türkiye Ansiklopedisi, İ stanbul 1963, Manisa. Sf. 312. 

173 Öğretmen Mehmet Bahçeci'den derlenmi ş tir. 

174 İ brahim Gökçen'in Manisa Saraçlar ının Pirrnin Veyselkarani oldu ğuna dair verdi ğ i 

bilgi dikkati çekici ve yurt d ışı ndaki ta ş la ilgili bir filanca dair hikayenin Türkiye'ye geçi ş i 
hakkında tipik bir örnektir: "Vaktiyle Osmanl ı  Ordusunda askerlikle Yemen'e gitmi ş  olan 

Saraçlardan derledi ğ im ınaltımata göre, Yemen vil5yetinde Zibid kalesine bir çeyrek mesafe-

de, bu zat ın türbesi bulunmaktaymış . Sandukan ın başı nda, yuvarlak, karpuz ş eklinde, zümrüt 

gibi yeş il bir ta ş  bulunurmuş . Buraya ağ rı sı , s ı z ı s ı  olanlar gelir ve türbedar da bu ta şı  hastanın 

sı rtında yuvarlarm ış ." 

İ brahim Gökçen, XVI. ve  XVII. yüzyıl vesikalar ına göre Manisa'da Deri Sanatlar ı  Ta-

rihi Üzerinde Bir Ara şt ı rma, Manisa Halkevi Yay ınlarından Sa.: XII, İ stanbul 1945, Mârifet 

Basımevi, Sf. 46, 47. 
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Çobanlar da sürülerle kafileye kat ı lıyor. Yağmur duas ı  için 7 bin ufak 

ta ş  toplamhyor175, her ta şı n üzerine "Lâ yünezilil gayre man bâdi me-

kânetü ve yen ş iru rahmetihi ve hüvel veliyül Hamit" 176  âyeti kerimesi 

okunur. Allah ı n korkusundan taş lara okuyoruz, denir. Okuma bittik-

ten sonra yedi bin ta ş  suya at ı larak ıslat ılır. Bunu müteakip ya ğmur 

yağması  için tekrar dua edilir "Halk bu ta ş lara Kur'an okunmas ından 

cedlerinin çok fayda gördü ğüne ve bu cihetle bu âdeti b ırakmadıklarına 

kuvvetle inamr."" 7  

İ slami yönünü te şkil eden dua ve Ayeti kerime okumak , onun 

anlamını  kavramaktan ziyade bir âdet durumunda olu ş undand ı r. 
Ankara'n ın Bayındır Köyündeki, ya ğmur duas ı  münasebetiyle 

bunun türkçeye çevrilmi ş ini kaydetmi ş tik. Burada ya ğmuru ya ğ dıran 

Allah'a övü ş  ve ona hamdedi ş le, ondan ya ğmur bekleyi ş in ifadesini 

bulmuş  oluyoruz. 

MERS İ N 

Yağmur Duası : Taş : 

Burhanettin Çete, Ya ğmur duaları : Mersin'in Tepe Köyü'nde Dodu 

âdeti, hakkında bilgi vermekle beraber ta ş  üzerinde etrafl ıca durma-

mış tır. 178  Halbuki diğer davranış lar yan ında yer yer ta ş  toplama, ta şı n 

suya konuluşu olaylar ı  da görülmektedir. 

MU Ğ LA 

Taş  Üstüne Yat ırma: 

Yaramaz çocuklar usland ırılmak için, Kazanc ı  Dede'nin mezar ının 

yanında bulunmakta olan bir taşı n üzerine yat ı rı lıyor. 

MUŞ  

üpülen, Köşker Baba'nın Taşı : 

Varto'nun kuzeybat ı s ında, merkeze 3 saat mesafede Kö ş ker Köyü 

üzerin de, Kö şker Baba tepesinde ş ehit erenlerden bilinen Kö şker 

175 O. S. Adal: Türk Halkbilgisi Derne ğ i Anketine Cevamlar: Savur'da Ya ğmur Duas ı „ 
Türk Folklor Araş tırmaları , C. 6. Sa. 141. Nisan 1961. 

176 Bu âyet ş öyledir: "Ve huvellezi yünezzibül gayse min badi makanatu ve yen şuru rah-
metehu ve huvel veliyül hamit." Ş iira, 28. 

177 O. S. Adal' ın yukardaki yaz ısı . 
178 Burhanettin Çete: Ya ğmur Dualar ı : Mersin'in Tepe Köyünde Dodu, T. F. A. C. 3. 

Sa. 67. 
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Baba çok önemli bir ziyaretgâh olup, buray ı  ziyarete gidenler "ilk önce 

yüreklerinde sakl ı  olan dileklerini makberin ta şı nı  öperek ş ehide söyler" 

dua eder, sonra o çevrede ne ş eli bir gün geçirirler. 179  

SAMSUN 

Taş  Yapış tırma: 

Ziyaret yerleri içinde, niyetin olup olm ıyacağı nı  anlamak üzere 

ta ş  yapış tırma i ş lemi olan K ı lıç Dede, K ılı ç Dede mahallesinde, Sam-

sun İ stasyonu'nun arka taraflar ında, İ rmak caddesinde, 19 May ı s 

İ lkokulu yan ındadır. Burada mum yakma ve tekrar adamadan ba ş ka 

ta ş   yapış tırmanın rağbette olduğu görülüyor. Dile ğ in olup olmıyaca ğı  
taş la anla şı lmak isteniliyor. 

Lâdik'te Seyit Ahmeti Kebir ve Yan ındaki Taş : 

Yük. Ziraat Müh. Asistan Orhan Arslan' ın bildirdiğ ine göre, Pey-

gamber soyundan say ı lan Seyit Ahmet-i Kebir türbesinin içinde du-

vara biti ş ik bir ta ş a, adağa gelenler niyetlerinin olup olm ıyacağı nı  
oraya ta ş  yap ış tırarak deniyorlar. Üstü kapal ı  türbeler içinde, yerde 

bulunan ufak ta ş lar ı  bu maksatla kullan ıyorlar. 

SEYHAN 

Taş  üzerine yemin: 

Seyhan, Mersin ve çevredeki da ğ ları  gezen, Türkmen oymaklar ını  
inceleyen Ali Rıza Yalg ın, yaptığı  ara ş tırmalar aras ında o zamanlar 

250 çadı rlı  ve 2000 nüfuslu olan, Bulgar da ğı nda yaş ayan Kulfall ı  
Oymağı  yürüklerinin geçim s ıkıntılarını  anlatmalar ı  aras ında ya ş lı  
kad ının üzgün ve ac ı lı  olarak a ş ağı daki ifadeyle halini anlatmas ı  dikkati 

çekiyor: "—Efendi!.. Biz Türkük; yurdumuz obam ı z, enimiz (damga, 

alâmet) hepsi Türktür, amma bir kar ış  topra ğı= yok!... Bizi hiç 

düşünen yok mu? Ta ş a tüküreyim ki biz ölüyok!.. 55180 

Ali Rı za Yalg ın, verdiğ i notta: "Ta ş a tükürmek; bir nevi yemin-

dir." diyor."' (Efsâneler) bahsinde ise "Ta ş a tükürdüm" deyip ta ş a 

179 Mi Ş erif Fırat: Do ğ u illeri ve Varto Tarihi, İ stanbul 1948, Ş aka Matbaas ı , Sf. 59. 

180 Ali R ıza (Yalg ın): Cenupta Türkmen Oymaklar ı , Kı sım — 11, Kitap Yazanlar Koope-

ratifi Yay ını , Ankara 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaas ı , Sf. 40. 

181 Aynı  eser, not xx, Sf. 40. 
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tükürmek ve sonra bir söz vermek, oymaklar aras ında yemindir. Fakat 
umumi değ ildir. 59182 demektedir. 

Uç Taş  Atmak Sfiretiyle Yemin: 

Kozan'da, Erzurum'da ve Do ğu illerinin baz ı sında olduğu gibi, 
bazı  ş ahıslara sözünün do ğ ruluğunu isbat ettirmek üzere "eline üç 
taş  verirler, fakat bu adam üç ta ş 'ın üçünü birden atamaz, (do ğru 
değ ilse), çünkü üç ta ş  atamn kar ı sı  üç defa bo ş  olur."'" 

Sözünün do ğ ruluğunu bu ş ekilde denetlerler. Sözü do ğ ru olan 
"üç ta ş  atarak yemin eder. 1, 184 

Çamaşı rlanyle Ta ş  Olan Kadın: 

Karaisal ı  ilçesinin Karsant ı  bucağı na bağ lı  Toroslar da Karate-
peli bölgesinde bir inceleme ve ara ş tırma yapan Ali Rı za Yalgın, 300 
metreden yüksek olan A ğı nek da ğı ndaki Kartal gölünün bir ziyaret 
yeri olduğunu, bu gölden ş ifa bulmak üzere dertlilerin ziyaret ettikleri-
ni, bunun üzerinde herzaman kartal uçup, gölde çimdi ğ ine inanıldığı -
nı  söylüyor ve ziyaretçilerin "gölün ba şı na ç ıkarak suyun içine bir 
iğne, bir demir veyahut bir para att ıktan sonra bu suda çimip ş ifa 
bul"duklar ını , bu Kartal gölü etrafındaki kayaların bir hikâyesi ol-
duğunu anlat ıyor: Gölde çama şı r yıkayan bir kad ına, Hı zır çok kirli 
elbiselerini, irinli gömleğ ini, kel başı nın terliğini, uzatarak: "K ı zım 
ş u üstlerimi yu!" diyor, fakat kad ın, bu çok kirli durumdan i ğ renerek 
reddedince, H ı zır "Taş  ol" diyor ve "kad ın çama şı rlarıyle beraber 
taş " oluyor. Ona anlatan zat" Hâlâ gölün yan ında ta ş  olan çama şı r-
lar serili gibi durur." 185  diyor. 

S İ NOP 

Taşı  Belde Taşı mak: 

Türbeler, dedeler ziyaret edilip, türbe etraf ında dönüş leri kaydeden 
Prof. Dr. Süheyl Cnver," oradan ta ş  parças ı , iplik gibi ş eyler" alarak, 

182 Ayn ı  eser. Sf. 81. 

183 Ali Rıza (Yalgm): Kozanlı  Cin Yusufoğ lu, H. B. H. Yı l: 3. Sa. 30, 15 Kas ım 1933, Sf. 185. 

184 Yukardaki kaynak. 

185 Ali Rı za Yalg ın; Toroslar'da Karatepeli Bölgesi- Yurt ve Etnografya-, Halkevi Ya-

yımlar!, K ılavuz Kitaplar: XXVIII,Ankara 1950, Ankara Ulus Bas ımevi, Sf. 66. 
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bunların üstde bir yere dikilip belde ta şı ndığı nı  (çocuk dile ğ i için), 

çocuk olunca yı lına varmadan ada ğm yerine getirildiğ ini ve çocu ğu 

da "artık mânen tekke'nin" mal ı  say ıldığı nı  anlatıyor. 186  

Satı  Taşı : 

Prof. Dr. Süheyl Ünver, makalesinde "Gerze'nin Ş eyh Hüseyin 

köyünde Sat ı  Taşı " ad ındaki bir ta şı , çocuğu olmayan kad ınların zi-

yaret ettiklerini "k ı z do ğarsa Sat ı , erkek olursa Sat ı lmış " denildiğ ini 

anlatıyor.'" 

Yılancık Taşı : Sar ı  Taş : 

M. Ş akir Ülküta şı r, Sinop'ta ve Çevresinde S ıhhat Hakk ında İ nan-

malar, makalesinde Y ılanc ık Ta şı  hakkında: "Y ılancık: Tedavisi, 

umumiyetle ocakl ı  hocalara okutmak, muska almak ve ta ş  yap ış tır-
mak suretiyledir" diyor ve "...al ınan bir miktar toprak" ın hastan ın 

yılanc ıklı  mahalline sürülece ğ i belirtildikten sonra "Bundan gayri 

(Yılanc ık Taşı ) denilen ve k ırmı zı  keten bezinden okuya okuya parma-
ğ a bir ip yuma ğı  yapı lır. Bazan bu yumak k ı rk bir tane olmay ıp yediş er 

veya be ş er halkadan ibaret müteaddit yumaklar halinde ihzar olunur. 

Çok itina ile hastalara eınCınet suretiyle verilen bir de taş  mevcuttur. Bu 

taş  hastanı n mahalli mevfuna tatbik olunur. Yap ışı rsa yı lancık, yap ış -

mazsa baş ka bir hastalık olduğ una hükmolunur. Ş eyhin verdi ğ i muska 

suyun içine at ılır ve bu su da üç gün hastaya içirilir." 1 " 

M. Ş akir Ülküta şı r, Sinop'ta Çocu ğu Olmıyanların ve Ya ş amıyan-

ların Aldığı  Tedbirler, adl ı  makalesinde taş tan, Sar ı  t a ş 'tan fayda-

lanıldığı nı  belirtiyor. 189 

S İ VAS 

Hızır Direk (Ta ş  Sütun): 

Ulucami soka ğı nda Ulucami (Camii Kebir) binas ı  içerisinde, be ş er 

altış ar metre aral ıklarla 50 den fazla, bir metre d ı lındaki taş  sütunlar- 

186 Prof. Dr. Süheyl Ünver: Türkiye'de T ıbbi Folklor Üzerine Rapor (Onuncu Ars ıulusal 

Tıb Tarihi Kongresine Tebliğ  edilmi ş tir. Madrit, Eylül 1935, H. B. H., Y ı l 5, Sa. 56, Mayı s 

1936, Sf. 120. 

187 Aynı  yaz ı . Sf. 120. 

188 M. Ş akir Ülküta şı r: Sinop'ta ve Çevresinde S ıhhat Hakk ı nda İnanmalar, H. B. H. Y ı l 
4, Sa. 48, 9 Mayıs 1935, Sf. 299. 

189 M. Ş akir Ülküta şı r: Sinopta Çocu ğu Olmıyanlar ın ve Ya ş amıyanlarm Aldığı  Tedbir-

ler, Çocuk Hakk ı nda Muhtelif Adetler ve İ nanmalar, H. B. H., C. II, Sa. 124. Ş ubat 1942. 

153 



dan, Camie giri ş te en solda (ba ş tan birinci (kö ş edeki) direğ in, sütunun 
baz ı  kad ınlar tarafından ziyaret edildi ğ ini, 8.8.1961 günlü inceleme-
mizde, önce 80 ya şı ndaki İ brahim Ağa'dan aldığı mı z bilgiyi, gözlemle 
de tesbit etmi ş  bulunuyoruz. Bu birer metre kenarlar ındaki, dörtgen 
ş eklindeki ta ş  sütuna H I Z IR DIREK ad ı  veriliyor. Bu direkten 
5 metre kadar ilerde camiin ilk penceresi var. Ziyaret edilen bu ta ş  
(direk), H ı zır direğ i adını  alıyor. Hastalar, devaml ı  baş ağ rı sı  olanlar 
bu direğ e geliyorlar. 

Burada direk alt ında bir türbe olup olmad ığı nı  ara ş tı rdım, olumlu 
bir kar şı lık alamad ım Bu direğ in mutlaka bir menkibesi olmas ı  gerek-
tiğ inden bunu da ara ş tırdım. Ziyaretçiler âdet halinde bu ta ş  sütunun ziya-
ret edildi ğ ini, hakkında tarihi bir bilgileri olmad ığı nı  söylediler. Yalnı z 
muratların, dileklerin, bunun kar şı sında yapıhnasımn, söylentilere 

göre çok olumlu sonuçlar ını  gördüklerinde israr ettiler. Bununla beraber 
buraya dair bir menkibe, bir efsane oldu ğunu duymakla beraber aç ık 

ve seçik bir ş ekilde anlatamad ılar. Daha çok denenmesindeki olumlu 
sonucun etkisiyle geldiklerini söylüyorlard ı . 

Niyet, Dilek Taş ları : 

Kadı  Burhaneddin Mahallesinde Kad ı  Burhaneddin İ lkokulu 
yakınlarında, tepe üstündeki, Kad ı  Burhaneddin türbesinde ta ş la 

iş lem vard ır. Önceleri üstü kapal ı  iken yıktırılan ve söylentiye göre, 
yıktıranların çok ı ztırap çektikleri yerde, halen büyükçe, onar ılmış -

parmakhkla çevrilmi ş , Mezar üzerine ufak ta ş lar koymu ş lar. Mum 
yakılmak âdeti de mevcut olan (dilek) bu mezar ın yanına gelip , kadın 
erkek, çoluk çocuk niyet tutup ta ş  yap ış tırıyorlar. Ta ş lardan tutanlar, 
oradan yap ışı p kalanlar mevcuttur. (Resime bak.) 

Taş  Yapış tırma: 

Kayserikap ı  Mahallesinde Kad ı  Burhan soka ğı nda, yakınında çe ş -
me ve ağaçlar olan, 30-40 metre ötesinden Tünzürük çay ı  geçen, bir 

tümsek üzerinde üstü kapal ı , ufak beton ve ta ş  yap ılı  türbenin, içine 
girilerek ba ş  uçtaki mezar ta şı na ta ş  yapış tı rılmış . Burada, taş  yapış -

ttrma, mum ve Yâsin ve Fatiha okuma gibi i ş lemler oluyor. 

Pencereden Ta ş  Atma: 

Dikilitaş  Mahallesinde, ç ıkmaz bir sokakta olup, halk aras ında bu 

türbeye Güdük Minare (Dabaz Tekkesi) deniliyor. Dabaz, uyuz, ç ıban 
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gibi bir cilt hastalığı nın adı  oluyor. Bu türbenin minaresi yok. Bu türbe 
yakınlarında da, diğer baz ı  türbe yakınlarında olduğu gibi bir tekke 

mevcuttur: Ş eyh Recep Tekkesi. 

Türbe içindeki ta ş  mezar ziyaret ediliyor, mum adama ve yak ı l-
ma, pencere tellerine bez ba ğ lama yanında, içeriye penceresinden ufak 

taş  atma âdeti var. (Dabaz) olan pencere önüne geliyor. Dua ediyor. 

Okurken taşı  atıp kaçıyor. Bu türbede daha çok taş  atı lıyor ve gelenlerin 

çoğ unu da kadı nlar teş kil ediyor. 

Taş  atmak: Talihin ta ş ta oluş u: 

Yukarı  Tekke (Eski Nak ş ibendi tekkesinin olduğu yer) namiyle 

maruf, Sivas' ın yüksek irtifada Akkaya semtinde, Siyas ı  kuşbakışı  

gören bir yerde, hakk ında tarihi bilgi mevcut olan, Abdülvehhap Gazi 

türbesi, Abdülvehhap Gazi Camii içinde bulunmaktad ır. Üstü ye ş il 

örtülü bir sandukadı r. 

Evlenmek dileğ inde olan k ı zlar, fecir zaman ı  giderek, fecir zaman ın-

da: "Dalehim (Talihim) da ğda mı s ı n taş ta m ı s ı n, su da mı sı n, çölde 

misin, nerede isen gelesin, bu gece beni bulas ın! "diyorlar. Yandaki, 

üzerine küçük bez parçalar ı  bağ lanmış  pencereden içeriye küçük küçük 

(fasulye kadar) taş lar atı lıyor. 

Rasgele Mezarta ş larına Taş  Yapış tırma: 

"Abdülvehhap Gazi Hazretleri" türbesinin arka k ısmındaki pen-

cerelere bir s ıra bezler ba ğ landığı  gibi, çevredeki mezarl ı kta bulunan bazı  
mezar taş ları na rasgele murad ım olacak m ı  diye ta ş  yapış tı rılıyor. 

Oradaki caminin hocas ı ndan bunlar hakkında bilgi edinmek istedi ğ im-

de: "Bunlar hurâfat, kocakar ı  aklı dır" diyerek tenkit etti. Birtak ı m 

hiköyelerle gelindiğ ini söylemekle yetindi. 

Taş  Delik: 

Ali Babayı  Kebir denilen önceleri tekke olan, camiin içinde bir 

türbe mevcut,. Bu yerin 5 metre kadar ötesinde, d ış arda, ufak ve or-
tası  delikli taş  olan yerden, öksürük olan (bo ğı naca ba ş ta...) çocuk, 

ş ifâ niyetine zorlanarak geçirilme ğe çalışı lıyor. 

Taş  Dikme: 

Soğuk Çermik civar ında Ahmet Duran (Hazretleri) nin ziyaret-

gâh ına bilhassa çocuğ u yaş amıyanlar gidiyor ve oraya taş  dikiyorlar. 
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Kayalara ç ıkan nal izleri: 

Evliyâların atlar ının nal izlerinin kayalara ç ıktığı  söylentisi var-
dır. (Ahmet Duran gibi). Burada ufak ölçüde bir sal ıncak yap ılarak 
içerisine çocuk yerine bir ta ş  konularak, çocuk dile ğ iyle sallanıyor. 
Böylece bir benzetme yap ılmak isteniliyor.'" 

Baharözü köyünde, çocu ğun ya ş amas ını  temin için çocuk "mü-
barek bir kayan ın çevresinde dola ş tı" rılmaktadı r.(190 a) 

Cimilti, Hafik, Sivas ve Zara'da Doç. Dr. Veyis Örnek: "Ölü y ıkanı r-
ken, yata ğı  toplan ı r: yata ğı n yerine bir ta ş  konur." (Sf. 91) demektedir. 

Gürün, Kangal, Kutlukaya, Hafik'te "Ya ğmur ya ğması  için su 
kıyı sına konan içi okunmuş  ta ş larla dolu torba, sudan çekilir " (Sf. 103) 

Keza ya ğmur dindirme için "Yıldızeli, Kangal, Divriğ i, imranh 
"köylerinde de dua ile birlikte, tepelere ç ıkarak, gökyüzüne küçük 
ta ş lar atmaktad ırlar. (Sf. 103) 

Yıldızeli'nde, Sar ı lığı  tedavi etmek için, "hastanfn boynuna (sar ı  
bir ta ş ) sar ı lık ta şı " as ı lmaktad ır. (Sf. 110) 

Akçahan, Eski K ılcakış la, Nas ır, Ulaş 'ta yılan ı  andıran bir ta ş "- 
yaramn üstüne y ılancık taşı " konulmaktad ır. (Sf. 112) 

TEKIRDAĞ -

Demirköy'de Ya ğmur Ta şı : 

Ağustos'un sonuna do ğ ru bir âdet halinde Demirköylüler, Demir-
köy'deki ormanlar ın birisinden bir taş  alıp, yağmur yağması  dileğ iyle 
alı nan taş a üfleyip okuyorlar, sonra taşı  bir ormana gömüyorlar. Bu 
iş lemi her y ı l yap ıyorlar. Sonbahar gelince ş iddetli yağmurlar baş lıyor. 
Bazan bu ormanl ık bölgede ya ğmurun çok fazla olu şu ve kesilmemesi 
karşı sında, Demirköylüler ya ğışı  önlemek üzere, gömülen ta şı  bulup 
çıkarmaya gidiyorlar. Ş ayet ta şı  bulamazlarsa yağmurun bir türlü ke-
silmemesini buna atfediyorlar. Böyle genellikle i ş aret edilerek gömülen 
taşı  bulamad ıları  müddetçe ya ğmurun dinmeyeceğ ine inanıyorlar. 

190 (Doçent) Dr. Ş ükrü (Akkaya): Orta Anadolu'da Bir Dola ş ma, Ankara 1934, Hâkimi 

yeti Milliye Matbaas ı , Sf. 39. 

(190a) Doç. Dr. Veyis Örnek: Sivas ve çevresinde hayat ın çeş itli safhalanyle ilgili bâtı l 
inançların ve büyüsel i ş lemlerin etnolojik tetkiki, Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fak. Yay. Ankara 

1966, Sf. 68. 

156 



TOKAT 

Taş  Yapış tırma: 

Tokat Caddesindeki Timurlek Türbesi yahut halk ın (Lenk Timur 
Tekkesi) dedi ğ i, söylentiye göre (Timurlenk'in o ğ lu Nureddin) in me-
zarına "' bir k ı sım halk taş  yapış tırmak üzere gidiyor. On be ş  yıl önce 
vali tarafından yıkt ırılan sonra rüyas ına girdiğ inden tekrar yapt ırılan, 
etrafını  kavak ağ açlarının çevirdiğ i türbeye, çocu ğu olmayan, yürüme-
yen, hasta olanlar v.b. gelip (hergün, fakat daha ziyade Cuma, Sal ı , 
perş embe makbul) dola şı yorlar. Ta ş  yapış tırıyorlar. Bu ta ş ları  8.8.1961 
gününde inceledi ğ imizde mum bulaşığı  izler tesbit etmi ş  bulunuyoruz. 

Bu taş ları  ne olursa olsun buraya yap ış tırmak maksadiyle, yakmak 
için getirdikleri muma sürttüklerinden yap ış ma ihtimalini art ırmaya 
çalış anlar oluyor. Ayrıca buraya kuşyemini getirip mezar üzerine dö-
küyorlar. Bunları  inceledi ğ imiz zaman, bunları  kuş ların girip almad ı -

ğı nı , dökülen yemlerin öylece durduğunu gördük. Ayrıca mum yakı -
yorlar ve ba şı  ağ rıyanlar, tülbentlerini getiriyorlar. 

Pencereden Taş  Atma: 

Gene Tokat Caddesinde S ı tma Mücadelesi biti ş iğ inde olan, yanında 
eski tekke, arkada kuyu bulunan ve yamaçta yüksekçe yer de üstü 
kapalı  olan bu türbenin (Sümbül Dede) içinden mezar ı  kaldırmış lar. 
Burada ta ş la ilgili inanç farkl ıdır. Pencereden ufak ta ş lar atmış lar, bir-
çok bez ba ğ lamış lar. Pencereye küçük ta ş lar yığı lmış . Bu âdetin devam 
ettiğ ini görmüş  bulunuyoruz. Bunlar murat ta ş ları  olup, yapış tırma veya 
yapış mayı  denemeden farkl ılık gösteriyor. Ta ş lar başka yerlerden 
getiriliyor. Bilinen dua okunup at ıhyor. 192  

Sar ı  Kaya: 

Tokat'ta evliya tamn ıp ziyaret edilenlerin sayısı  fazladır. Taş la 
ilgili olarak yukardaki örneklerin sunmakla yetinecek, yaln ı z Tokat 

191 Halis Cinlioğ lu: Tokatla ilgili Yayınlarda Yap ılan Yanhş lar, Topçam(Aylıkdergi), 

Yı l 1, Sa. 3, Mart 1961. "713 Hicri tarihli Sentimur o ğ lu Nureddin türbesi yüz y ıl sonra ya şayan 

Timurlenk'in oğ lu olarak gösterilmektedir." (Sf. 2) 

192 Halis Turgut Cinlio ğ lu: Osmanl ılar Zamanında Tokat, Üçüncü K ısım, 1951, Sf. 87 de, 

17 Ş aban 1233 (1818) tarihiyle ilgili olarak "Sümbül Baba" hakk ında bilgi vardır. Halis Turgut 

Cinlioğ lu'nun, Osmanl ılar zamanında Tokat'tan ba şka, Tokat Vilayeti Me şhurlar!, h. da da 

eserleri mevcuttur. 
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çevresindeki evliyadan birisinin ad ı 'nın Sar ı  Kaya,  olduğuna iş aret 

edeceğ iz.'" 

Yağmur Duas ı : Taş : 

Tokat'ta ya ğmur duas ına umumiyetle per ş embe günü çıkılıyor. 

Büyük bir kalabal ık halinde Tokat' ın batı sında üç saat kadar bir me-

safede bulunan "Marul çay ı " çevresinde toplan ılıyor. Bu yerin adına 

"Kurban Tepesi" diyorlar. Önce ö ğ le namaz ı  kılınıyor, dua ediliyor, 

Kuran' ı  Kerim okunuyor: "Ya ğmur duas ına ç ıkanlar ellerinde mendil, 

heybe gibi her ne varsa taş  toplay ıp bunları  doldururlar. Toplanan 

taş ları n sayı s ı  71 bin olacaktı r. Bu taş lar üzerine birer birer dua okunup 

üflenir, taş lar dil ile birer birer ıslatı lı r" 194  Bundan sonra okunan ta ş lar 

bir çuvala doldurulur. Dua okunmas ı , dille ı slatılmas ı  iki saati bulu-

yor. Ta ş lar çuvallara doldurulduktan sonra bir hoca halka ö ğütte bu-

lunuyor ve ya ğmur duas ına ç ıkışı n maksadını  aç ıklıyor. Ve "herkesi 

tövbeye davet" ediyor "Allahtan ümit kesilmez, belki günahlar ımı zı  
affeder, rahmetini bizden esirgemez"diyor. Topluca Allaha yalvar ı -

l ıyor, ya ğmur dileğ inde bulunuluyor. "Bu s ırada eller yere do ğ ru açı -

lır. Çay kenar ında kurban kesilir, etiyle pilav pi ş irilir, bu pilav yoğurt-

la beraber yenilir Taş  dolu çuval suya b ı rakı lı r, başı na bir nöbetçi di-

kilir. Ondan sonra ya ğmur duasına ç ıkanlar ş ehre dönerler. Taş  dolu 

çuval ı  bekleyen muhaf ız yağmur fazla yağacak olursa çuvalı  sudan çı -

karı r. Ya ğmur duasına gidilir ve dönülürken hiçbir yere u ğ ranılmaz." 195  

Taş  Olma: 

Niksar ilçesinin "Ba ş çiftlik köyünde" bir "çiftlik sahibi sürüsü 

ve çobanlar ıyle birlikte ovaya inerlerken ş iddetli bir so ğuğ a ve kar 

fı rtınas ına tutulurlar. Allah'a yalvar ırlar: "Ya bizi ta ş  yap veya ku ş  
yap kurtar"derler. Dualar ı  kabul olunur, fakat önce ta ş  olmalar ını  
dilediklerinden ta ş  kesilirler." 196  

193 Cahit Oztelli: Zile'de Do ğum ve "Adetleri, T. F. A. C. 2. Sa. 42. Dr. Ş . Akkaya: Orta 

Anadolu'da Bir Dola şma, Anarak 1934, Sf. 42. 

194 Halis Turgut Cinlio ğ lu: Dilek Gelenek ve Görenekler: Tokat'ta Ya ğmur Duas ı -1-, T. 

F. A. C. 6. Sa. 138, Ocak 1961. 

195 Yukardaki kaynak. 

196 M. Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 118. 
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URFA 

Sallanan Ta ş  Beş ik: 

Halilürrahman ad ındaki mağarada Hazreti İ brahim'in Beş iğ i 
olduğu ileri sürülen ta ş  beş iğe, çocuk do ğurmayan kadınlar veya ço-
cuk için dilekte bulunma ğ a gidiyorlar. Ş ayet çocuk olacaksa bu ta ş  
be ş iğ in sallanaca ğı na inanıyorlar.'" 

Taş : Yedi Taş : 

Bir kı sım halk tarafından ziyaretine gidilen Nebi Efendinin, Ziya-
ret zaman ı  ikindiden sonra, grup vakti oluyor. Ziyaretine giden kimse-
ler sokak kap ısından çıkarken hiç konuş muyorlar, yolda Lailahe illallah, 
diyerek yürüyor ve ziyaret yerine yakla şı nca ayakkab ılarını  çıkarıp, 
kabrin önünde dileklerinin yerine gelmesini istiyorlar. Bunlardan 
sonra kabrin ba ş  ucundan ufak bir ta ş  alarak dönerler, dönü ş te de 
hiç konuşmazlar. Yaln ız içlerinden Muhammedün Resulûllah, diyerek 
evlerine gidiyorlar.. "Kabirden alınan taş  evde saklanır. Yedi gün 
sonra yedi taş a yedi yâsin okunur. Ve bunlar kabirden alı nan taş la beraber 
tekrar kabre gidilip bı rakı lı r ve adak adan ır. Ziyaret edenlerin murad ı  
olunca adaklar ifâ edilir "Ziyaretçilerden kad ınlar çocuk, erkekler 
kazanç dile ğ inde bulunuyorlar." K ırk gün mütemadiyen ziyaret eden-
ler olduğu gibi, murad' olanlar da pek çoktur. K ı rkgün devam eden, 
kabirden k ırk taş  alı r, kırk Yasin okur, k ırkbirinci gün ziyaret yerine 
gidip, kırkbirinci Yasin'i orada okur" 198  

Siverek'te, ölenin öldü ğü yere ' ,ağı r bir ta ş" konulduğunu. Doç. 
Veyis Örnek belirtmektedir. (Sf. 91) 

UŞ AK 

İ çinde Şeytan Bulunduğ u San ı lan Taş  : 

Güre yolu üzerinde, bir tümsekte, U ş ak' ın Ihcaksuba şı  diye anılan 
mesire yerine yakın, yarım insan boyunda, beyaz mermer bir sütun 
taş lanmaktadır. Taş lanma olayımn özel bir günü yoktur. Bilhassa 
çarş amba günü Uş ak' ın Pazar ı  olduğundan merkep üzerinde gidenler 
bile bu ta ş  sütunu ta ş lamaktad ırlar. Inanış a göre bu ta şı n içinde Ş EY-
TAN bulunmaktadır: ş eytan ı  buradan ç ıkarmak için yoldan gelip ge-
çenler bir âdet halinde bu ta şı , oradan ald ıkları  ta ş larla ta ş lamaktadır-
lar. Bunun önünde ta şlar yığı n yığı n durmaktad ır. 198 a 

197 Dr. Ş erif Arif, Türkiye'nin S ıhhi İ çtimaî, Coğ rafyas ı , Urfa Vilayeti, T. C. S ıhhiye ve 

Muaveneti Ictimaiye Vekaleti Ne şriyatından, İ st. 1925 — 1341. Sf. 29. 

198 Müşfika Inan, Urfa'da Ziyaret Yerleri, H. B. H. C. 9. Sa. 99. 

Müşfika İnan: Urfa'da Ziyaret Yerleri, H. B. H. C. 9. Sa. 100. sf. 78, 79. 

(198a) Tuncer Gülensoy'dan derlenmi ş tir. 
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YOZGAT 

Gelinkayalar: 

Yozgat' ın bat ı  yönünde ve 5 kilometre kadar bir mesafede "yan-

yana s ıralanmış  olan ve ş ekilleri çökmü ş  develeri and ıran" büyük 

kayalar bir s ıra halinde durmakta, "onlar ın arkas ında tek ba şı na duran 

ve kolları nı  önünde kavu ş turmu ş  bir gelini and ıran, yüksekli ğ i üç 

insan boyuna yakla ş an, dimdik bir kaya" bulunmaktad ır."' Bunun 

efsânesi ş öyledir: Vaktiyle "köylerden birinde ya ş ayan gayet güzel 

bir luz"ın ba şka bir köydeki bir gençle evlenmesi üzerine, develerle 

beraber k ı zın da dahil olduğu kervan yola ç ıkıyor. Fakat kı zı  seven 

baş ka birisi, adamlariyle birlikte bask ın yaparak erkekleri öldürüyor, 

kı z kendisinin yakalanaca ğı nı  anlayınca, Allah'a yalvar ıyor: "Ey Alla-

hı m: E ğer ben Senin sevgili bir kulunsam beni bunlar ın eline b ırakma. 

Ya ku ş  yap uçur veya burac ıkta ta ş  kesiver". Böylece k ı zın ikinci 

dileğ i kabul edilince hepsi orada ta ş  haline geçiyorlar. Bu kafileye 

Yozgatl ılar Gelinkayalar ad ını  veriyorlar ... 

Irmaklara, Çaylara Ta ş  Atmak: 

M. Ş akir Ülküta şı r, yağmur duas ında muhtelif unsurlar aras ında 

(çocuklar ın pabuçlar ını  ters giydirmek, su ile ıslatmak v.b.), ı rmak-
lara, çaylara taş  atmak âdeti oldu ğu hakkı nda gözlemlere dayanan bilgi 

vermektedir. 

Sıkış tırılmış  Kutsal Toprak: 

Kerbelâ topra ğı nı  alıp onu özel ş ekilde s ıkış t ırarak sert bir topak 

haline getirip, alevilere, Ş iilere satt ıkları  ve bu mezhebe mensup olan 

baz ı  kimselerin bunu, ibâdet, secde edilecek yere ufalad ıkları  ve oras ını  
böylece çok kutsalla ş tırd ıklarına inand ıkları  bilinmektedir. Bu âdet, 

basınçla sertle ş tirilmiş  bile olsa daha ziyade toprakla ilgili oldu ğundan 

üzerinde durmayaca ğı z. 

Doğumla Ilgili Taş lar: 

Birçok illerde kı sı rlıktan kurtulmak, gebe kalmak için u ğurlu, 

kutsal tan ınan taş ların alınmas ı , üzerinde veya bir yerde saklanmas ı ; 

199 Ayhan S ızan, inanmalar: Yozgat'ta Gelinkayalar Efsânesi, Türk Folklor Ara ş tırma-

lar ı , Cilt 6. Sa. 127, Ş ubat 1960. Mehmet Önder, Anadolu Efsâneleri, Ankara 1966, sf. 45, 46. 

200 Prof. Dr. Orhan Ac ıpayamlı , Türkiye'de Doğumla ilgili Adet ve İ nanmalar, Ankara 

liniv. Dil ve Tarih- Co ğ rafya. Fak. Yay. 15., Ankara 1962. 
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baz ı  ta şlar üzerinde oturma veya yatma; delikli ta ş tan geçme, kutsal] 

taşı  veya kayay ı  ziyaret,200ve böyle ta ş tan bir s ıra keramet bekleyi ş  
görülmektedir. (Sonuç) bölümünde özel ara ş tırma ve incelemelerimizin 

de kattığı  bu gibi taş la ilgili tasnifi sunaca ğı z. Burada, genel olarak, 

doğumdan önce ve do ğuran kolayla ş tırmak için (bu maksatla türlü 

pratikler mevcuttur), t a ş 'ın uğurundan, kerâmetinden, araçl ığı ndan 

faydalan ılmak isteğ inin halk aras ında yayg ınlığı na değ inmekle yetine-

ceğ iz. 

Türkiye'de Yağmur Duas ı  Ve Taş lar: 

Türkiye'nin birçok illerinde ya ğmur duas ı  münasebetiyle, çe ş itli 
ş ekil ve davranış lar, pratikler 2" yanında konumuzla ilgili olan, taşı n 

da araç olarak i ş e karış tığı na (ta ş la ilgili olmayan yağmur duaları  hariç) 

dair baz ı  örnekler sunduk. Bu örnekler Türkiye'de genel ölçüde görül-

mek gerekir. 

Yağmur dualarının, İ slami yönü ile, ta ş  la olan iş lem uzla ş tırı l-
makta, kayna ş t ırılmaktad ır. Taş la ilgili yağmur duas ında: 1— Tek ta ş  
kullanmak (Ya ğmur ta şı ), ormana gömmek, 2— Bir yat ır yanından 7 

taş  alıp göğ e doğru atmak, 3— 3-5. bin veya 4-5 bin ta ş a dua okumak, 

4— 7 bin küçük ta ş a dua okumak, 5— 20 bin ta ş a dua okumak, 6— 70 bin 

taş a dua okumak, 7— 71 bin ta ş a dua okumak. 202  Taş lar, abdestli, temiz 

kimseler, mâsumlar (çocuklar), taraf ından temiz yerlerden, su k ıyı -

larından toplanıyor. Özel merasimle çuvallar içinde, ya ğmur duas ını  
yönetecek kimselere götürülüyor ve dualar ta ş  üzerine di ş  dokunmadan 

okunuyor. Bazan ta şı n üzeri yalamyor (buna ta ş  yazma deniliyor, 

dua okumaya v.b.), sonra topluca ve özel bir alay halinde, cübbeler, 

ceketler ters giyilmi ş , dualar ve ilâhiler okuyarak ve yalvan ş  ve mer-

hamet çekici hareketlerle, kafile ilerliyor. Dua s ı ras ında avuçlar yere 

dönük tutuluyor ve yağmurun yere ya ğışı  dileniyor, Torbalar içine 

konmuş  ve torbalar ın a ğı zları  sıkıca kapanmış , bağ lanmış  olarak ta ş lar 

akar suya (dere, çay, ırmak) veya havuz veya göl içine b ı rakılıyor. 

(1 ve 7 adet ta ş  olan da ta ş  ya gömülüyor, veya göğe at ı lıyor). Su içine 

bırakılmış  taş  dolu torbalar ın başı na 3 gün için veya baz ı  yerlerde 

201 Prof, Dr. Orhan Ampayarnh, Türkiye'de Ya ğ mur Duas ı , Ankara tniv. Dil Ve Tarih 

- Coğ rafya Fak. Dergisi, C. XXI - Sa - 1 - 2, 1963 ten Ayr ıbas ım. Ankara 1964, -üniversite 
Basımevi, Sf. 10. 

202 Yukardaki Kaynak. Sf. 5, 6, 13, 15 - 17, ve: Prof. Dr. Orhan Ac ıpayaml ı , Türkiye'de 

yağmur Duas ı , Ankara tYniv. Dil ve Tarih - Co ğ rafya Fakültesi Dergi C. XXII. Sa. 3 - 4 ten 

ayrı bas ım, Ankara 1965. Sf. 228, 235. 
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7 gün 7 gece gözcüler, bekçiler b ırakılıyor. Yağmur pek fazla olursa 

taş  gömüldüğü yerden), ta ş lar suya b ırakıldıkları  yerden hemen al ın-

mak isteniliyor. Ta ş lar sudan ç ıkarılmakla yağmurun dinece ğ ine, kesi-

leceğ ine inanılıyor. 

1962 yıhnda, gazetelerin topluca deste ğ i ve din adamlarının or-

tak gayretleriyle, bütün İ srail'de halk ı n kalabalık bir halde katil-

dığı na ve belirli yerlerde ya ğmur duaları  yapıldığı na ve birkaç gün 

sonra ya ğmur ba ş layınca, bunun ya ğmur duas ı  sonucu oldu ğuna dair 

gazetelerde haber ve yorumlara bizzat tan ık olduk. Esasen dünyamn 

birçok yerlerinde ve dinlerinde ya ğmur dualarma cevaz oldu ğu, din 

adamlarınca desteklendi ğ i bilinmektedir. 
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SONUÇ 

— V — 

1– MUHTELIF KUTSAL TAŞ LAR 

Yapmış  olduğumuz inceleme ve ara ş tırmalar, muhtelif toplumla-
rın inançlarında ve birçok dinlerde çe ş itli ta ş lara yer verildi ğ ini ve 
bunun tarihçesinin ta ş ça ğı na kadar götürühnek istenildi ğ init eski 
kültürlerde, tasavvurlarda kutsal ta ş lar, kutsal kayalar ın yer aldığ mı2, 
ta ş  kültünün insan hayat ında önemli bir rol oynadığı nı ,3 Giriş  bölü-
münde sunduğumuz bilgi ve kaynaklarla bir defa daha aç ık ve kesin 
bir ş ekilde göstermi ş tir. Önemli olan bu ta ş ların baş lıcaları  ş unlardı : 
Boyalı  çakıllar (majik anlamda birçok kavimlerde; Avrupa'da, Avus-
tralya, Güney Amerika v.b.; Çakmak ta şı  (majik ve totemik maksat-
larla ilkel toplumlarda; Yan ında, üzerinde kurban kesilen, sunulan 
kurban ta ş ları  (Mı sır); An ıt taşı  (Mı sır); Muska, t ı lsım taşı  (Mısı r); 
Uğur Ta şı  (Mı sır); Fal, büyü ta ş ları  (Babil'de, Romal ılarda, Keltlerde, 
Cermenlerde); Muska olarak, u ğur olarak (hastal ığ a karşı ) boyunda 
ta şı nan ta ş lar (Sumer, Akat, Babil..); Tâlih, saadet için boyunda ta ş  
taşı ma (Babil); Sumerler'de muhtelif ta ş lar (Canl ı  gibi görülüp telin 
edilen ve talihleri tayin edilen ta ş lar-Efsanede; Huva ş i Taşı  (Hititli-
ler); Kibele'nin karata şı  (Friglerde); Hind'te 5 ev idolü: Be ş taş : Beyaz, 
siyah, madeni, K ırmı zı  taş , silisyumlu: Çakmak ta şı , billar taş . Hint'te 
Fal ta şı ; Ş ifa ta şı , bolluk, bereket, verim ta ş ları , Fallus taş ları , Mı  
yanına taş  bırakma, bütün niyetleri yerine getiren Çintemani ta şı . 
(Bu taş lara inanç günümüzde de devam ediyor): Yol kenar ındaki ta ş  
yığı nlar (Yunanl ılarda); Yol kenarlarmdaki ta ş  sütunlar (Yunanl ı -
larda); Fallus ta ş ları  (Hind, Yunan, Roma, Germen ve birçok toplum- 

1 Prof. Dr. Friedrich Behn, Kultur der Urzeit 1., Berlin 1950. Religiöse Vorstellungen, 

S. 45 —51; 99; 160; 161. 

2 Sabatino Moscati, Die altsemitischen Kulturen, (Le antiche civiltâ semitiche, Editori 

Laterza Bari, 1958), Stuttgart 1961. 

3 Emrullah, Yeni Muhit'ül Maarif, Istanbul 1328 — 30, C. 1. 128 — 129. 
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larda); S ınırta ş ları  (Yunanblarda, Romal ılarda); Delfi'de bulunan dün-
yanın göbeğ i, ortas ı  sayılan mermer ta ş -Omfalos- (Yunanl ılarda); Del-
fide Apollon mâbedinin mihrab ı , Taş tan tanr ı  olan Jupiter Lapis'in 
yanında and içmek merasiuni (Romada), ta ş  at ı larak and içmek; Kaya-
lar'da Budda'n ın el ve ayak izleri münasebetiyle Buddistlerin kayalar ı  
ziyareti (Günümüzde devam ediyor); Çinliler aras ında, muska, büyü ve 
uğur için ta şlar, Nefrit ta şı , Jade ta şı  (Günümüzde devam ediyor); 
Japonya'da baz ı  taşlar (Üç ta ş ) önce manaya, günümüzde ilahi bir 
kaynağ a bağ lanarak tâzimde bulunulu şu; Japon buddizminde her 
varlik canl ı  görüldüğünden, Budda'nın bir de ğ işmesi, gelişmesi olarak 
tâzimde bulunulan ta ş lar; Japonlarda, fallüs, büyü, sihir ta ş ları , Taş  
fetiş ler (Günümüzde devam ediyor); Yemin ta şı , Çeşme başı ndaki 
taş lar, Yoldaki tipik ta ş lar, (Cermenlerde); Ş ifa için ta şı n üzerinde 
yürünmesi, baz ı  taş ların vücudun hasta yerine Ş ifa getirmesi için üç 
defa dolaş tırı lması , Diş lerin kolay ç ıkmas ı  için, belirli bir ta ş la diş leri 
sıvazlamak, Ba ş  ağ rısından bir yıl kurtulmak için ba şı  ağ rıyanın ba-
şı na üç defa ta ş la dokunmak, U ğur ta ş ları  (Sonbahara kadar saklamak), 
taş la büyü, kar şı  büyü yapmak, bir ta şı  yola atmak, üç ta şı  yola atmak, 
koş an bir kediye üç ta ş  atmak, Kaçan bir tav ş anın ardından bir ta ş  
atmak (dualar m ırıldanarak) Cermenlerde, (Bunlar u ğursuzluğu defet-
mek için tedbir olarak yap ılıyor); hayvan tedavisinde ta ş  kullanmak, 
dereden ta ş  alıp tekrar dereye atmak, hubfıbatın verimini art ırmak 
için ta ş  kullanmak, bereket temini için meyve a ğ açlarının dallarına 
taş  asmak, h ırs ı za kar şı  taş  güvenlik tedbiri, güvenlik büyüsü ta ş lar 
kullanmak, karı sından, kurttan kurtulmak için ta ş  kullanmak, baz ı  
taş ların damdan dü ş mesinin, uğursuzluk, felaket getirece ğ ine inanmak, 
Taş larla talih, kısmet arama, ta ş ları  falda kullanma, baz ı  taş ları  ziya-
ret, (Cermenlerde) (Bir ço ğu köylerde halk aras ında devam ediyor); 
Dilek, niyet ta ş ları , Kayaları  ziyaret, ta ş 'lı  Ş ifa yerleri (Islavlar, Lit-
vanyahlar da); Güvenlik tedbiri için ta ş  kullanmak, ah ır, samanlık 
ve mutbahlara ta ş  gömmek, (Finlerde); Tanr ılarm, koruyucu ruhlar ın, 
taş lar, a ğaçlar ve kaynaklarda oturduklar ı  inancı  ( İ slavlar ve Litvan-
yalılarda); Günümüzdeki Ilkel toplumlarda olan ve devam eden ta ş la 
ilgili inançlar: Büyü, kar şı  büyü için ta ş  kullanmak, Talih, k ısmetin 
bağ lı  olduğuna inanılan Çuringa ta şı  (Merkezi Avustralya); bol mahsul 
elde etmek, bolluk, bereket için bir ta şı  ağaca asmak veya verimli bir 
ağacın yanından alınan verim ta şan, verimli olmas ı  istenilen bir a ğ acın 
yamna gömmek (Polinezya, Malenezya); hastal ığ a kar şı  ufak taş lar 
kullanmak (Güney do ğu Avustralya'da); ta şı  alıp muska gibi saklamak, 
bilhassa çakmak ta şı ndan yap ılan silahları  saklamak (Amerika'n ın 
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kuzeyindeki K ı zılderililer); ta ş ta büyük bir büyü gücü olduğuna inan-

mak (Genel); Bir y ıl içinde olacak olayları  bildirecek esrarengiz ta ş  
(Altın Sahili'nde); Vietnam da ğ larında yaş ayan ilkel toplumlar ın 
kayaların ruhu oldu ğu ve kayan ın gölgesini çiğnemenin suç kabul edildi-

ğ i bir inanç; pazarda sat ılan büyü taşı  parçalar ına sahip olman ın ken-

dilerini kuvvetlendirece ğ i, fayda sa ğ layaca ğı  inancı  (Kongo'da); Sa-

miler'de genel olarak görülen ve benimsenmi ş  olan taş lar: 1—ibadet 

ta ş ları  (ibâdetle ilgili), 2— Kö ş e ve temel ta ş ları , 3— Kap ı  Taş ları  (Kale 

v. b.), 4— S ımr ta ş ları , 5— Mezar ta ş ları , 6—Fallus ta ş ları , 7— Zafer ta ş -
ları  (kutsalla ş an ta ş  anıtlar). 

Yahudilikte kutsal ta ş lar: Yâkubun ba şı nın alt ındaki kutsalla-
ş an ta ş  (Allahın evi, Gökün kap ı sı . Elohim evi = Beyt-el); Yakup'la 
Laban' ın antlaş malarma ş ahit olmak üzere ta ş  dikmeleri, ta ş  toplayıp 

yığı n yapmaları ; muhtelif kıymetli, bahalı  taş lar; İ srail oğullarımn ad-
larına göre 12 kabile için 12 ta ş  mühür; Tanrıya takdime münasebetiyle 
kutsallaş an kaya (Kitab- ı  Mukaddeste bu ve yukardaki ta ş lar anla-

tılmış tır); Tanr ının Yahudilere yard ım ettiğ ine inandıkları  yerin so-

nuna dikilen Yard ım Ta şı  (Even azer) (Orada kurban kesilmesi, orada 
mezbah yap ılması); Ta şı n heykeli parçalamas ı , heykeli parçalayan 
taşı n büyük bir dağ  olup dünyayı  doldurmas ı , (Kitab- ı  Mukaddes'te); 
Kudüs'te (Yeru ş alem'de) Kutsal Kaya (Sahre) = (Even Ş itiya), Süley-

man mabedinde dünyan ın merkezi oldu ğuna inanılan ta ş ; Kutsal Ta ş  
levhalar (Milsa'nın 10 buyruğu yaz ılı  ta şlar). Hıristiyanlıkta Ta ş lar: 
Kiliselerde baz ı  taş  ve mermer sütunlar ın kutsallığı na inanış ; Baz ı , 

Kilise duvarlar ında kutsallığı na inanılan taş  ç ıkıntılar; Ayazmalardaki 
taş  veya kayalar; Ruhani kaya (Mesih); Üzerine yaz ılan kutsal ta ş ; 

Beyaz ta ş  (t ılsım, uğur, büyü için —bu tip ta ş lar Grekler'de ve Avust-

ralya v.b. görülmü ş tür); Kö ş e Taşı  ( İ sa ile bağ lantı  kuruluyor) (Günü-
müzde K ıbrıs'ta Meryem Ana yortusunda, Afrodit mabedindeki Kö ş e 
taşı na zeytinya ğı  sürülerek âyin yap ı lıyor); Rabbin, Allah ın kaya olarak 
tasviri; Allah indinde k ıymetli sayılan Diri Ta ş lar; Ta ş a iman edenin 
utandırılmıyaca ğı  (Kitab-ı  Mukaddes); Kiliseyi kaya üzerine kurmak 
(İ nciller); Hıristiyan mistiklerin Tanrının tasviri olarak ta ş  benzet-
mesini tercih edi şleri; "Sen yüksek ta şı m" duas ı ; Isa'yı  taş 'ta ezeli 
vatanım özleyen nurun tecellisi olarak görme inanc ı . Yukarda say ılan-
lar Hıristiyanlığı n kutsal kitaplar ında olanlard ır. Hıristiyan memle-
ketlerde halk aras ında ayrı ca ş u inançlar görülüyor: 1— Baz ı  kutsal 
taş lara , tâzim, 2— Ta ş la tedavi, 3— Kutsal ta şı , kayayı  ziyaret, tavaf, 
etrafında dua edip dolaşma, 4— İ nsanların taş laş mas ı  inanc ı , 5— Baz ı  
taş  yığı nlarını  efsânele ş tiren inançlar. Ayr ı ca hıristiyanlarda ve di ğ er 
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toplumlarda, sab ır ta şı , taş tan çocuk yap ıp canlanmas ı , ta ş  doğurmak, 

uğurlu, bereket getiren ta ş lara v.b. inançlar ı  belirten efsane, masallar 

görülmektedir. Keza h ıristiyanlar aras ında da, baz ı  taş lar tı lsım, maskot, 

büyü, zürriyet için kullan ılmaktad ı r. 

Taş  kesilmek, hemen birçok kavimlerde türlü inanç ve ziyaretlere 

vesile olmaktad ır. Türkiye'de de bu çe ş it inançlar ın bulunduğunu, halk 

arasında, baz ı  heykellerin, ta ş ların "kutsal veya t ılsımlı  olarak kabul" 

edildiğ ini, anaya babaya el kald ıranlar ın taş  kesileceklerinin söylendi-

ğ ini ve baz ı  heykellerin, kayalar ın bunlara örnek olarak belirtildi ğ ini, 

güzel bir kadın heykeline bir a şk efsanesi yak ış tırıldığı nı , taş lara, 

kaya kabartmalar ına muhtelif adlar tak ıldığı m, gelin kayas ı , kıral kı zı , 

gelin kız, ta ş  bebek.. gibi adlar verildi ğ ini, görmüş tük. 

(Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Diyarbak ır, Erzurum, 

Giresun, Konya, Nev ş ehir, Sivas, Tokat...) 

İ nsan ta ş la ş malarını  tasnif edecek olursak ba ş lı ca ş unları  kaydet-

mek gerekir: 

1— Beddualarla ta ş laş anlar. Lağnetleneni y ılan sokar veya bu 

beddua ile ta ş laşı r. 

2— Günah iş leyenler, Tanr ının gazab ına uğrayarak ta ş laşı rlar. 

3— Dilekleri sonunda ta ş laş anlar. Sevgililerine kavu ş amıyan gü-

zeller, iffet sahibi talihsiz güzel k ızlar. Bir sald ırış ta iffetinin ve 

sevgisinin lekelenmemesi için ta ş  olmayı  tercih edenlerin di-

lekleri. 

4— Kahramanla ş mış , efsanele ş miş  kimselerin izleri, hat ıraları  do-

layı sıyle ta şı n, yeni bir keyfiyet kazanmas ı . Haz. Ali, Battal 

Gazi, Köro ğ lu, v.b. nin izleri, hatta atlar ının ta ş  ve yalak üze-

rindeki izleri ile ta ş lar özel bir hüviyet kazan ırlar. 

Bu türlü ta ş la şmalar ve ta ş taki izlerin Avrupa'daki halk inançlar ı  
aras ında görülmekten ba şka, muhtelif dinlere mensup insanlar ara-

sında da ziyaret, efsâne, masallara intikal eden temalar olmakta de-

vam etmektedir. 

2— MÜSLÜMAN TÜRKLER ARASINDA KUTSAL TANINAN 

TAŞ LAR VE TAŞ LA ILGILI ADETLER4  a 

1— Hacer-i Esved. Bütün müslümanlarda ortak İnanç. 

4 a " İ  slâmlarda ta şa ilgili Gelenekler ve Maçlar". adl ı  kitabımıza bakını z. 
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2— Ş eytan Ta ş lama. Bütün müslümanlarda ortak inanç. 

3—Hacer'i Esad Bütün müslümanlarda ortak inanç 

4— Makam- ı  İbrahim (Ta şı ). Bütün müslümanlarda ortak inanç. 

5— Hacer-i İ smail. Bütün müslümanlarda ortak inanç. 

6— Hacer-i Mütekkellim. (Konu ş an Taş). Bazı  müslümanların 

inanc ı . 

7—Hacer-i Müttekâ. Baz ı  müslümanların inanc ı . 

8—Taş la İ lgili Mücizeler: Ta şı n, kayanın konu ş ması . Bazı  
müslümanlar ın inanc ı . 

9— Kayadan deve ç ıkışı . Baz ı  müslümanların inanc ı . 

10— Hacer-i Muallâkaa (Sahre). Müslümanlar ın ortak inanc ı . Bil-

hassa Türkler aras ında bo ş lukta durdu ğu inanc ı  yaygın. 

Türkler Arasmda Ta ş la ilgili Inançlar: a  lı  

11— Kutlu Kaya. 

12—Yada (yad-Ya ğmur Ta şı ) Taşı . 

13— Fal Taş ları . 

14—Anıt Taş ları . 

15— Talihin iradesine göre ta ş   ile tutulu olmak. 

16—Yürüyen Ta ş lar. 

17—Taş  üzerinde iz dolay ısiyle ta şı n kutsallaş ması : Haz. Ali'nin 

ayak izleri, at ının nal izleri v.b. Türkistan'dan Bulgaristan'a 
kadar bu inanç baz ı  halk aras ında görülüyor. 

18—Taş lara selam. 

19— Semerkant'ta Gökta ş  üzerinde taht merasimi, bu ta şı  uğurlu 

sayma. 

20— Balbal'lar hakkındaki inanç. 

21— Hala Hatun Türbesinde Bo ş lukta Durdu ğuna İ nanılan Taş . 

22— Makedonya Yörüklerinde Dilek Ta şı . 

23- Makedonya Yörüklerinde Babu Ta şı . 

24— Makedonya Yörüklerinde Hacatlar Ta şı . 

25— Makedonya Yörüklerinde Delikli Ta ş . 

26— Taş a Dönmüş  İ nsanlar. (Kaya). 

27— Yanarta ş . 

4 b Sayfalar ı  için İ ndeks'e bak ı lması . 
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28— K ısmet Ta şı . 

29— Sat ı  Taşı . 

30— Türbe önündeki kerâmetli ta ş lar; Döndürülm.e ğe te ş ebbüs 

edilen ta ş lar. 

31— Taş la gelece ğ i öğ renme. (Hemen Her ilde) 

32— Taş  yapış tırma (Hemen her ilde) (Niyet ta ş ları ) 

33— Delikli ta ş  ortas ından geçme. (Birçok yerde) 

34— İ ki ta ş  sütun aras ından geçme. (Baz ı  yerlerde) 

35— İki taş , iki kaya aras ından geçme. (Baz ı  yerlerde) 

36— Türbe ile yat ırla ilgisiz, ta ş  döndürme, ta ş  çevirme. (Baz ı  
yerlerde) 

37— Taş  üzerine ç ıkıp niyeti olacaksa, ta şı n kendili ğ inden dönece-
ğ ine inanma. (Baz ı  yerlerde) 

38— Ta ş  üzerine ç ıkma, durma, oturma veya yatma. 

39— Yağmur taş ları : 1-Tek ta ş  kullanma, 2— Çok ta ş  kullanma. 

40— Yağmur yağmasına engel olmak üzere delikli ta ş  atmak. 

41— Mezara ta ş  b ırakma. (Bir çok illerde) 

42— Mezardan ta ş  alma, ta şı ma veya uygun bir yerde saklama. 

1— Bir taş  alma, 2— Çok ta ş  alma; Örnek: 3 ta ş  alıp saklama 

sonra yerine koyma. 

43— Taş  çevresinde yürüme, yürütülme. (Baz ı  illerde) 

44— Ziyaret edilen k ız kayı s ı  (Ta ş  olan kı z) 

45— Yat ır ta ş lamak. 

46— Kazda ğı nda Kutsal Ta şı n fllevilerce Ziyareti. 

47— Durta şı ; ve 3 ta ş  atmak. Hz. Ali veya Peygamber Hz. Mu-
hammed veya H ı zır Aleyhisselâm' ın taş a (Dur) demesiyle 
duran ta ş  ve uğursuzluk gelmemesi ve sevap kazan ılması  için 
ona üç ta ş  atılması . 

48— Türbelerde duran, evliyamn sözünü dinlemi ş  kerâmete araç 
olmuş  ta ş lar. 

49— Niyet için at ılan ta ş ların niyet olacaksa ses ç ıkardığı , Çıngırak-
lı  Kaya. 

50— Çocuk Kayas ı . Çocukların geçebilece ğ i kadar bir ta ş  içinden 
çocuk ağ layarak geçerse ya şayaca ğı . 

51— Dilek olacaksa parmakla dönen Yeş il Mermer. 

52— Taş a Çivi çakmak. Niyet olacaksa çak ılan çivinin do ğ ru gi-
deceğ i. 
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53— Ş ehit olan ta ş : 

54— Bereket ta ş ları . 

55— Taş lardan örnek ev yapma. (Ev dile ğ i) (Birçok illerde) 

56— Tıpkı  ta şı , yad boncuğu. (Büyüye kar şı ). 

57— Çoban Baba'n ın Taş  ekme ğ i. 

58— Ağ aç veya çal ı  altına ta ş  atma. 

59— Teslim Taşı . (Bekta ş i Taşı ) 12 kö ş eli 12 imama bağ lı lığı  ifade 

eden dedelerin boyunda ta şı dığı  teslimiyet ta şı . 

60— Gazi Baba ve Gani Babanın Ta ş  Kabartmalar ı . 

61— Yelbaba türbesi etrafında bulunan Yedi türlü ta ş a Türk-

menlerin sayg ı  göstermeleri. 

62— Altın Dede'nin d ış  duvarındaki oyuklara ta ş  konulmas ı . 

Oyuklara ta ş  koymak muhtelif illerde görülüyor. 

63— Terleyen Ta ş . 

64— Gelin Kaya; K ız Kaya. Ta ş  olan gelin, kı z. 

65— Etrafında çakı l taş larıyle niyet tutulan Yuvarlak Ta ş . 

66— Karata ş lar. 1 .20 santimetre uzunlu ğunda aralar ı  10 santi-

metre kadar olan biribirine çok yak ın iki karata ş . 

67— Dilek Kuyusu yan ından taş  alıp, dilek gerçekle ş ince gene kuyu 

yanına b ırakma. (Baz ı  illerde) 

68— Dilek kuyusuna at ılan ta şı n dilek gerçekle ş icekse ses vermesi. 

69— Horoz kursa ğı ndan çıkan ta ş . 

70— Niyaz Ta şı . 

71— Gelin-Damat ta şı . 

72— Ş eytan ta ş lama dağı 'nda —İ çrnelere gidenlerin— önce oraya bir 

ta ş  b ırakmak âdeti yerine, ş imdi oras ını  ta ş lamaları . 

73— Be ş taş  oynanırsa yağmur yağmıyaca ğı . 

74— Erenlerin buyru ğuna uyup yap ı  için gelen ta ş lar. 

75— Arkadan 3 ta ş  atmak âdeti. 

76— Türbeye 3 ta ş  at ılması , bu üç ta ş  aş ağı ya düşmeyip orada 

durursa, ta ş  atan ın murad ının alacağı  
77— Uğur getirdiğ ine inanılan Yılan Taşı . 

78— Duvara yap ış tı rılan taşı n orada durdukça, yap ış tıranın bütün 

günahını n döküleceğ i. 

79— Cami duvarına niyet ta şı  yapış tırmak. 
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80— Cami Duvar ında, ziyaret edilen Kara ta ş . 

81— (Ta ş tan) Yast ıklı  Be ş ik üzerine çocuklar ı  yatırmak. 

82— Hac ıbekta ş 'la ilgili taş lar: Be ş ta ş , taş laş tırma, ta şı  hamur 

yapmak, Hac ıbekta ş 'a tan ıklık eden 5 ta ş . Atta şı  (Hac ıbek-

taş ' ın bindiğ i taş ). 

83— Yürüyen kaya. (Bir evliyan ın üzerine binip yürüttü ğü, uçur-

duğu kaya) 

84— Öküz Ba şı , denilen beyaz ta ş . 

85— Ağ lıyan taş  kad ın. 

86— Yaramaz çocuklar ı  usland ı rmak için belirli bir ta ş  üstüne 

yat ı rma. 

87— Kö ş ker Baban ın Taşı nın öpülmesi sonra niyet tutulmas ı . 

88— Ta ş  üzerine yemin• Yemin Taş ları : 1— "Ta ş a tükereyim ki. 

2— "ta ş a tükürdüm" deyip yemin etmek. 3— Üç ta ş  atmak 

suretiyle yemin. 

89— Hı zı r' ın kirli çama şı rlarm ı  yıkamadığı ndan onun ilenciyle, 

çamaşı rlarıyle taş  olan kad ın. 

90— Çocuğu yaş amayanlar ın ziyaretgâha gidip ta ş  dikmesi inanc ı . 

91— Çocuk dileyen k ı s ır kad ı nların dile ğ i olacaksa (Ta ş  Be ş ik)in 

sallanmas ı . 

92— Ba şka yerlerden getirilerek türbe penceresinden ta ş  atma. 

93— Çocuk dileğ iyle küçük sal ıncak yap ıp içine ta ş  koyarak sal-

lamak. 

94— Baz ı  yerlerde ya ğmur yağması  için ırmaklara, çaylara ta ş  
atmak. (Bir çok illerde) 

95— Ş ifâ, tedavi için kullan ılan ta ş lar: Yapm ış  olduğumuz özel 

inceleme ve ara ş tırmaları  katarak tesbit etti ğ imiz sonucu 

ş öylece s ıralayabiliriz; bu ta ş lar türlü maksatlarla (kum, 

mide sancı sı , devamlı  ba ş ağ rı s ı , korku, evhamdan kurtulma, 

göz 	hastal ıkları , sanc ı lı , ağ rı lı  hastalıklar): 

1— Ş ifalı  yuvarlak ta ş , ağ rıyan yere sürülüyor. 

2— Taş  suda 	eritilirek içiliyor. 

3— Ta ş  suya konarak, su içiliyor. 

4— Taş  üstte ta şı nıyor. (Ziyaret yerlerinden al ınıyor). 

5— Türbeden veya kutsal say ılan bir yerden al ınan taş  uygun 

bir yerde saklan ıyor. 
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6— Kerametli oldu ğuna inanı lan taş lar, ağ rılı , sanc ı lı  yere sürü-
lüyor. 

7— Taş  delikse ortas ından geçiliyor. (Öksürük kayas ı) (Delikli 

Taş ). 

8— Ta şı n üzerine oturuluyor, yahut yat ılıyor. 

9— Taşı n altından geçiliyor. 

10— Ta ş , kaya ziyaret ediliyor, oturuluyor, dua ediliyor, etrafi 

dönülüyor, kurban kesiliyor veya orada bir gece geçiriliyor. 

11— Diş  Taş ları . Bu ufak ta ş lar (7 veya 10) kaynat ılıp gargara 

yap ı lıyor veya 7 defa di ş e dokunduruluyor. (Di ş leri sağ lam-

laş tırmak ve diş  ağ rı s ından kurtulmak) 

12— Terleyen kara ta ş  sütuna ağ rıyan ba şı  dokundurmak. 

13— Boyna tak ılan ta ş , (Bo ğmaca öksürüğü için). 

14— Gözta şı ; kanta şı  ile burun kanamas ın ı  gidermek. 

15— Korku ta şı . Bu kı rmı zı  taşı , beyaz bir ta ş a sürterek, k ı zaran 

beyaz ta şı  su ile yıkay ıp suyunu içmek. 

16— Sı tmadan kurtulmak için a ğaç veya çal ı  altına ta ş  atmak. 

17— Ayasofya'daki Terler Direk'in oyu ğu ş ifa niyetiyle ziyaret 

ediliyor, el sürülüyor (elleri terleyen), ba ş  a ğ rı s ı , mide ve 

bağı rsak sanc ı sı , sıtmaya kar şı , o çukura usulünce 3 defa el 

sokuluyor. 

18— Taş  içindeki taş  oyuğ a ( K uul e deliğ i) bakıp, dualar okumak. 

3 gün de 3 defa gelinecek. (Felçli, sinirli hastalar, bazan ak ıl 
hastalar ı ). 

19— Oyuk Taş a kafa sokmak. (Devaml ı  baş  ağ rısına ş ifa için) 

20— Binek Ta şı . Ayakları  tutmayan çocuklar ı  bu ta ş  üzerine ç ı -

karıp be ş  dakika bırakmak. 

21— Ş eytan Taşı  denilen, ta şı , kaphcadan ş ifa görmesine ş eytamn 

engel olmamas ı  için oraya 3 ta ş  atmak. 

22— Yılancık Taşı ; Sar ı  Taş : Hasta mahalle yap ışı rsa yılancık, 

yap ış mazsa yılancık olmadığı nın anla şı lmas ı  için. (Yılanc ık 

tedavisi için). 

23— Hı zıır Direk (Bir ta ş  sütun), devaml ı  ba ş  ağ rı sı  olan hastalar 

tarafından ziyaret edilir 

24— Dua edip pencereden ta ş  atıp kaçma. Uyuz ç ıbanı , cilt has-
talıkları  olanlar. 

96 	— K ı sı rlığ a kar şı , çocuk do ğurmak için Ta ş la Ilgili Inançlar: 
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1- Taş a Oturmak (Birçok illerde). 

2- Taş  almak, üzerinde ta şı mak. 

3- Taş  saklamak, evde, uygun bir yerde saklamak. 

4- Ziyaretgâhtaki ta şı  kuca ğı na al ıp ta şı mak. 

5- Ta ş  üzerine yüzü koyun uzanmak. 

6- Taş a karın sürtmek. 

7- ilaç niyetine ta şı  toz haline getirip içme veya yalama gibi 

davran ış lar. 

8- Kutsal sayılan bir ta şı  ziyarete gitmek. 

9- Kutsal Say ılan bir ta ş  çevresinde yürümek. 

10- Akan sudan çocuk sahibi olmas ı  için murat ta şı  almak. 

11- Çocuk do ğurtan ta ş lar. Ayn ı  zamanda) (Do ğumla ilgili) 

12- Çocuk dile ğ i için taşı  belde ta şı mak. 

97 - Ölenin, öldüğü yere a ğı r bir ta ş  koymak. 

3- TAŞ  İ NANCININ KÖKLER İ , SEBEPLERI, TAHL İ Lİ : 

a- Hacer-i Esved, Şeytan Taş lama ve Sahre (Hacer-i Muallak(a): 

islamlar aras ında önemli bir mevkii ve rolü olan Hacer-i Esved 
ve Ş eytan ta ş lama'dan, (Islamlarda Ta ş la Ilgili Gelenekler ve Inançlar) 
Kitab ımı zda etrafl ıca durmaya çal ış mış tık. Hacer-i Esved'in apayr ı  
özelli ğ ine i ş aretle, onun tavaf ın baş langıç ve bitim noktalar ını  tesbit 

eden bir ni ş âne olduğunu, Hz. Muhammed'in gençli ğ inde, hakemli ğ ini 

gerektiren bir olayda yer ald ığı nı , tarihçe olarak Tevhid zaman ından 

kaldığı na -Hz. Adem, Hz. İ brahim..- inan ı ldığı nı , Araplar ın cahiliye 

dönem ve mü ş riklik âdetlerinde ön planda bir feti ş  veya bir put duru-
munda görülmedi ğ inden Kâbe'de parçalanan 360 dikili ta ş  put ara-

s ı na alınmadığı nı  kaydetmi ş , onun hakkındaki türlü hikaye ve söylenti-
lerin etkisinde kalanlar ın, ona kar şı  davranış larında aşı rı lığ a yönelme-

lerin, Kur'an ve hadislerin ışığı nda dü ş ünülmesi gerekece ğ ini belirt-

miş tik. 

Ş eytan ta ş lamadaki maksad ın Tanrının buyruğuna uyu ş la, kötü 

iş lere, ş eytani dü ş üncelere, zararl ı  davranış lara kar şı , nefretin fiilen 
kesin bir remzi, do ğ ru yoldan ayrılmayışı n bir gösterisi olarak görül-
mek gerekti ğ ini ve aynı  zamanda Hz. İ brahim'den kalan bir sünneti 
yerine getirme ğ i gösterdi ğ ini arzetmi ş tik. 
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Baz ı  islâmlar aras ında, söylenti ve hikayelere konu olan di ğ er 
taş ların da ancak bir hat ıra de ğ eri içinde görülmek gerekece ğ i üzerinde 
durmu ş tuk. 

Hacer-i Muallâk(a) (Sahre)'nin önce Museviler, sonra H ıristiyanlar 
ve islamlar tarafından peygamberlerin baz ı  hareketlerinde hat ıra du-
rumunda kal ışı  ile özel bir mevkie yükseltildi ğ i, taşı n bo ş lukta dur-
madığı , esasen Yahudiler taraf ından çok önemli olan bu ta ş  hakkında 
onların baş ka söylentilere inand ıkları , halkın ise çocukluktan beri 
alınan telkinleri ve söylentileri büyülterek belirten kitaplar ın etki-
sinde kaldıkları  anlaşı lıyor. Tahlilini o bölümün sonucunda yapm ış tık. 

Burada tekrarlam ıyaca ğı z. 

b— Taş ların kullanma Ş ekilleri: Ta ş la ilgili say ılar; taş la beraber 
okunan dualar ve renkleri: 

Yapm ış  olduğumuz incelemeler de ta ş ların muhtelif kullanma 
ş ekilleri belirmektedir: 

1— Kutsal say ı lan taşı  ziyaret. Ona yak ınlık. Çevresinde dola ş ma. 

2— Kutsal say ılan ta ş a el sürme, vücuduna sürme, sürtme (muh-
telif maksatlarla.) 

3— Kutsal ta şı  öpme. 

4— Baz ı  ta ş ları  üstte ta şı ma (Cep v.b.) 

5— Baz ı  ta ş ları  boyuna asmak. (Muska gibi) 

6— Baz ı  taş ları  alıp evde saklamak, sonra al ındığı  yere iade etmek, 

teslim etmek. 

7— Ta şı  gömmek 

8— Taş la ilgili hareketler yap ılmas ı . (Birbirine sürtülmesi, veya 
bir fincana, bir kaba, tasa konmas ı .) 

9— Taşı  sallay ıp bir yere koyma... 

10— Taş ları  dereye, ı rınağ a atma. 

11— Ta ş ları  dereye, ırmağ a, havuza, göle topluca koyma. (Torba 
ile) 

12— Taşı  a ğı zda tutma. 

13— Ta şı  yalama. 

14— Taş  üzerine dua okuma, üfleme. 

Taş la ilgili sayılar, hareketler, dualar v.b., genellikle, Dinler Tarihi 

ve Din fenomenolojisinin tesbit etti ğ i belirli kutlu say ılar olmaktad ır: 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 40, 41, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 70,000, 71,000. 
gibi. Bu örnekler art ı r ı labilir. 
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Türkiyede bilhassa 3, 7, 40 say ı s ıyle yap ı lan hareketler fazlad ır. 
Bir takı m say ı lar dinler içinde de yer almaktad ır.(4c) Majik ve mistik 

tesiri olduğuna inan ı lmaktad ı r.(4ç) 

Ta ş la ilgili olarak okunan dualar: Fatiha, ihlâs, Yasin Sareleri; 

kelimei ş ahadet, Tekbir ve ya ğmurla, rahmetle ilgili âyetler 

Kutsallığı na inanılan ta ş ların renkleri farkl ı dır. Renkli ta ş lar 

bilhassa büyüde göze çarpmaktad ır. Taş  inanc ında, beyaz ve siyah, 

sonra ye ş il, kırmı zı  renkler de az de ğ ildir. 

c— Taş  inancı= Tahlili: 

İ nsanlar ın taş la ş tığı na, kaya oldu ğuna inan ılan yerlerde buralar 

ziyaret edilerek, onlar ın efsânelerine inan ılmakta ve buralardan 

insanlara faydalar sa ğ lıyacak bir kuvvet bulundu ğu kanaati görül-

mektedir. Bu ta ş larda, kayalarda etkili bir kuvvet, faal bir güç bulun-

duğuna inan ış  açık ş ekilde görülüyor. 

Tanrı 'nın cezaland ırışı  olarak kabul edilirse, bu ta ş lara dokunul-

maz, onlara kötü nazarla bak ılmaz, hattâ bir ibret levhas ı  halinde 

beliren bu varl ıklara merhamet gösterilir. Ayn ı  zamanda bu ta ş laş -

mayla onların gizli kuvvetlerinin artt ığı na inanırlar. Bazan bu ta ş  veya 

kayalar ın tı ls ı mlı  olduğuna inanılır, onlardan faydalanma ğa çalışı lır, 
bunların bulunduğu yer tekin say ılmaz. Bu ta ş lara zarar vermekten 

de çekinilir. Aksi hareket bir canl ıyı  öldürmekten daha a ğı r bir davra-

nış  olarak görülür. 

İ nsana benzeyen ta ş  ş ekilli bebeklerin, k ı zların insanlara iyilik 

yapacaklar ına dair inanç (Çanakkale: Gelin Kayas ı  v. b.) inanç dolay ı -

s ıyle, nihayet, murad ziyaretine böyle mahaller sahne olur ve adaklar 

yap ı lır. Bununla da, böyle kayalar ın "manevi kuvvetler ve s ırlar sak-

ladığı na inanı lır" ve "ermi ş lik katına ç ıkarıl"dığı  da olur. Böylece bun-

lar heykel veya tap ı nılan birer put olmaktan ç ıkarılarak, saygı  görür 

ve kutsal bir anlam kazand ırı lır. (Afyon: Sar ı  Kız) Dini, islâmi dualarla 

bu ziyaret ve faydalanma takviye edilerek, manevi bir mertebeye yük-

selmi ş  bir ermi ş likten faydalanma yoluna geçilmi ş  olur. Baz ı  kimseler 

(4c) (Prof. Dr.) Abdulkadir Karahan: Islâmiyette 40 Adedi Hakk ında, İ st. Univ. Edeb. 

Fak. Derg. C4. Sa. 3, İ st. 1951. 

Tuncer Gülensoy: Türklerde 3, 7 ve 40 Say ı lar ı , Bayrak (dergisi) Ankara 1966. Ayr ı  Bas ım. 

(4ç) (Prof. Dr. F. Heiler: Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961, 

(Zahl, heilige; Zahlenspekulation 19, 163—, 340) Bilhassa 161-176 (Die Heilige Zahl). Dinlerde 

ve halk inançlar ında kutsal tan ınan, s ıhri etkisi olduğuna inanı lan say ı lar ve bunlar ın sistemi 

ve mukayesesi için, geni ş  bibliyografyaya bak ı nı z. 

174 



meseleyi derinliğ ine bir tahlile, din bak ımından bunun yerinin ince-
lerımesine gitmediklerinden, bir âdet, bir al ış kanlık halinde bu ziya-
retler tabii olarak görülür ve devam ederler. 

Bu tahlilimizi, (Mezar Ta ş ları  ve üzerindeki resimler, kabartmalar) 
bahsini müteakip de derinle ş tirmeğe çal ış aca ğı z. 

ç— Mezar Taş ları  ve üzerlerindeki resimler, kabartmalar: 

Önce balbal san ı lan, ünlü kahramlar ın mezarta şı  makamında 
bir anı t ş eklinde dikilen bu ta ş  heykellerin birço ğunun "bir elinde kı lı ç 

ve bir elinde testiye benzeyen kap tut" tuklar ı  ve "ku ş aklarında çak-

mak ve kav kesesi, muska (amulet), madeni tuka, süslü levhac ıklar 
as ılmış  olduğu görülmektedir." (Resimlere bak. (4 d) Heykellerin ku-
ş aklarında ufak e şya (çakmak, kav, muska) ta şı mak için ba ğ lı  bulun"an 
bu keseler "Altayl ı  Türk avcılarında olduğu gibi muhafaza edilmi ş tir." 

Bu heykellerde sol elde görülen testi ş ekline bardak ş ekline yak ın 
ağı za do ğ ru götürülen ufak bir kap' ın neyi belirttiğ i, bunun s ırrı  günü-
müze kadar çözülmü ş  de ğ ildir. Buna dair görü şler "bu kaplar ın balbal 
için yap ılan dini törende önemli bir unsur oldu ğu sarn"s ı dır. Bunun 
âyinde, merasimde kullan ılan bir içki, k ı mı z veya üb ı  hayat, ölüm 
ş erbeti veya zafer içkisi oldu ğu zamanla anla şı lacakt ır. 

Anadolu'da Türk mezarta ş larında da suretli heykeller veya ta ş  
üzerine i ş lenmiş  dikkate de ğer resimler, kabartmalar görülmü ş tür. 
Birçoğu doğ rudan doğ ruya İ slâm gelene ğ ine uygun anlamları  ihtiva 
ettiğ i gibi, muhtelif toplumlarda oldu ğu üzere "ölülerin ruhla r ımn ku ş  
olarak tasar" lanmas ı , ve esasen can ku ş u, gönül ku ş u, insanın kuş a 
çevrilmesi ,ruhun, can ku ş  ş ekliyle uçuşu ve türlü efsanevi ku ş ların yer 
almas ı  yan ında, meslek belirti ş , avcı lık v.b. maksatlarla ku ş lar kul-
lanı lmış tır. Keza dini, mâna ta şı yan nar, ha ş ha ş  biçimleri, çe ş itli bitkiler 
v.b. s ık sık kullanılmış tır. Mezarta şı nın "iki yanındaki fidanlar" ın "mu-

hakkak ki ölüm sembolizmi ile yakından ba ğ lantı "sı  olaca ğı , "Rıfkı  Melül 

Meriç, bunlar ın me ş e, W. Ruben ile Konyalı  ise afyon (ha ş ha ş ) fideleri 
olmas ını  muhtemel gör"meleri yan ında, bunlar ın hepsinin Dinler Tarihi, 

Din Fenomenolojisi içerisinde yer alm ış  kutsal varl ıklardan oldu ğuna 
iş aret ederiz. Nitekim Grekler'de "afyon uyku ve ölüm sembolü " ol-

duğu gibi, me ş e a ğ ac ı  da muhtelif memleketlere yay ı lmış  (Cermenler 
v.b.) kutsal tan ınan ağ aç ve yapraklard ı r. Dini sembol ve sayıların 

(4d) Abdülkadir İ nan, Kitaplar (A. D. Graç' ı n, Tuva'da Eski Türk Heykelleri, Moskova 

1961), Türk Kültürü, Sa. 47, Sf. 146 (=1074), Eylül 1966. 
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Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi içindeki mevkiii önemlidir. Prof. 

Dr. Semavi Eyice, "Bizce, fidanlar ın uçlarında nara çok benzeyen 

birer meyva oldu ğuna göre, bunlar cennet meyvas ı  olan nard ır. Böy-

lece İ slam inancına da uygun bir sembol kullan ılmış  olmaktad ır."(4 E) 

Gök Türklerin insan tasvirli ta ş ları  ile Anadolu'da insan tasvirli 

mezarta ş larmın bulunuşu, buna dair bir benzerli ğ i ifade etmektedir. 

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin "Yak ın tarihlere gelinceye kadar tamamen 

meçhul olan insan tasvirli mezarta ş larmın Anadolu'da kullan ıldığı nın 

meydana ç ıkması  nitekim yepyeni bir ara ş tırma konusu ortaya koy-

muş  bulunmaktad ır." sözü önemli bir hakikati ihtiva etmekte olup, 

Sanat Tarihçilerinin balbal san ılan bu mezar an ıtları , mezarta şı  ma-

kam ındaki heykellere de yönelerek, Anadolu'da bulunanlarla bir kar şı -

la ş tırmağ a giriş mesi temenni edilir Nitekim, Prof. Semavi Eyice, "Bel-

ki eski Türk inanc ı  Ş amanizm'den kalm ış  olması  muhtemel bir sembol 

olan ku ş , Akş ehir mezarta şlannda görülmekte, K ı rş ehir ve Konya'da 

da kar şı mıza çıkmaktad ır." demektedir. Türk halk inanc ında "kuş lara 

binmek kaplanlar ı  bend etmek" bir sembol oldu ğu gibi, doğ anla avcı lık 

yayg ın bir iş  olarak görülmektedir. Burada ku ş  sembolünün (Güvercin, 

kartal v.b.) birçok toplumlarda bulundu ğunu ihmal etmemek gerekti ğ i-

ni ilâve etmek isteriz. 

Anadolu mezarl ıklarında bulunan koç ve koyun heykellerinin me-

zar amt ı  olarak kullanılışı  da dikkate ş ayandır. Dr. Hamit Zübeyr 

Ko ş ay, "Ak—Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türk Oymaklar ınm (Ongun) 

u (totemi) olan koç'un mezar an ıtı  olarak kullanırdığı  ve "DoğuAna-

dolu'dan başka han Azerbaycan' ında ve Trans Kafkasya'da koç hey-

kellerinin bulun"du ğunu (4 F) belirttikten sonra; bir taraftan bu 

benimsenen mübârek tan ınan hayvanlara kar şı  yakınlığı  şumullendirip 

totemle ba ğ lantı  kurma yan ında, "Mezarlara hayvan heykelllerinin 

(koç, at, kanath olan ı  dahil) dikilmesi"ni "Asya'da ölü kültü ile ilgili" 

görmektedir. "Türk gelene ğ inde hayvan adlar ı "nı n "boy ve oymak ad ı  
olarak kullaml"dığı  ve "Ak-Koyunlularm bayraklar ında koyun rem-

zi"nin bulunduğu (4G)mâlumdur. "Zamanla eski gelenekteki totem 

şuuru silinmiş , İ slâmî kisveye bürünerek mezarlara koç heykeli dikme 

kurban mefhumu ile ba ğda ş tırılmış tır." "..Bilhassa Aleviler'de koç 

(4 E) Prof. Dr. Semavi Eyice, K ı rşehir'de H. 709 = (1310) Tarihli Tasvirdi Bir Türk 

Mezartaşı , Anadolu'da Tasvirli Türk Mezarta ş ları  Hakkında Bir Ara ş tı rma, Re şit Rahmeti 

Arat için ,Ankara 1966, Sf. 222. 

(4 F) Dr. Hamit Zübeyr Ko şay, Do ğu Anadolu Mezarl ıklarındaki Koç ve Koyun Hey-

kelleri ,Milletleraras ı  Birinci Türk sanatlar ı  Kongresi, 1959, Ankara 1962, Sf. 255-25e. 

(4G) Yukardaki Kaynak, Sf 255. 
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kurban etmenin büyük önemi, fazileti ve ad ı  vardır. Bu telâkkiye göre 

mezarl ıklardaki koç heykelleri kurban ı  hat ırlat ır ve onun yerine kaim 

olur. 

Bunların yanında yaln ız hat ıra telakkisi de mevcuttur" diyen 

Hamit Zübeyr Ko ş ay, buna, "Iğdır' ın Kara-koyun köyü mezarl ığı n-

daki koç ba ş lı  heykeller"den örnek vermekte ve "Koç heykeli herkese 

dikilmez, belli ba ş lı  ileri gelen koçak (yi ğit) biri için" dikildi ğ i gibi, 

"en çok sevilen, ana ve baba'n ın biricik oğ luna" da dikildi ğ ini belirt-

mektedir. 

Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn'un Anadolu'daki Türk Mezarta ş -
ları  ve onlardaki kabartma figürlerin tesbit ve tahliline dair önemli 

makalesinde (4H) bilhassa W.Barthold, Eliade, H. Findeisen, L. Stern-

berg, W. Schimied gibi tan ınmış  bilginlere dayanarak kabartma figür-

lerin tahliline çal ışı yor ve mezarta ş larmdaki kabartmalar ın menş eini 

Do ğu ve Ortaasya'ya ba ğ lıyor (Sf.68) ve bu ş ekillerin M.O. 5-3 yüzyı l-
lar aras ına ait buluntularla münasebetini (Rudenko Kul'tura nasele-

niye) .  gornogo Altaya V Skifskoe Vremya, Moskova Leningrad, 1953, 

Taf. 77; 110) faydalanarak Do ğu Altay'da Pazirik mezar buluntular ına 

dayanarak belirtiyor. Afyon'daki mezarta şı  iş lemelerindeki hayvan 

(Kartal, çeş itli ku ş lar, ku ş  sembolleri, y ırt ı cı  hayvanlar, boynuzlu 

hayvanlar-geyik v.b.) efsanevi ku ş lar, hayvanlar ile Ortaasya aras ında 
bağ lantı  kurmak istiyor. Türklerin men ş ei bakımından Ortaasya ile 

arada ba ğ lant ı  tabii olmakla beraber, bahse konu olan ku ş lar, hayvan-

ların birçok toplumlarda özel inançlara dahil bulundu ğu, bir bölgeye 

tahsisinin ilmi olarak isbat ı  için yeterli delil bulunmas ı  gerekece ğ i bilinen 

bir gerçektir. Yapm ış  olduğumuz ara ş tırmalarda Afyon ziyaretgahla-

larında mezar üzerinde geyik boynuzu bulundu ğunu görmüş tük. Prof. 

Dr. Otto-Doru, mezarta şlarmdaki kahramanl ık motifi, av, bayrak 

ta şı ma, atl ı  durum v.b. ş ahs ın hayatı , övgüsü ile ilgili olabilir, mezar-

ta ş ları  sathında zafer sembollerinin manas ı  üzerinde durulabilir, de-

mektedir. (Sf. 69) İ çasya ölü kültü ile ilgili hayvanların ş amanist büyü 

karakterli ş ekiller oldu ğu, hayvanlar aras ındaki mücadelede büyü ile 

ilgili bir taraf bulunduğu, kötü ruhlar ı  kaçırtmak istedi ğ i ileri sürül-

dükten sonra, nihayet Prof. Dr. Otto-Dorn'da arka plânlarda totemi-

zim de dü ş ünülebilir. diyor. (Sf. 73) 

Kars dolaylarmda "bölgenin kromlek, menhir, ta ş lı  dam ve koç 

heykelleri ş eklindeki kaya an ı tlar ı  aras ına bazalttan yap ılmış " bir 

(4H) Prof. Dr. Katharina Otto—Dorn, Türkische Grabsteine mit Figurenreliefs Aus Kleina-

sien, Ars Orientalis III, 1959, S. 63-76. 
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heykel kat ılmış tır. Bu 2,5 metre uzunlu ğunda, 0.52 metre galseme 
yüksekliğ i olan bal ık heykelini bir metre ilerden, 50 santimetre 
yüksekliğ inde "8 adet dikili ta ş tan ibaret bir kromlek ortas ında 
durduğu halde", Tepecik köyünde (Arpaçay) da Ş ahbender Kurtba ş  
Ağ a bulmuş  ve Prof. Dr. K ılıç Kökten tarafından ilmi tesbit ve tan ıtı l-
mas ı  yapılmas ı  çok dikkat çekici olmu ş tur. (x) Anadolunun di ğ er 
bölgelerinde tesbit "edilen kaya an ıtları  (Menhir, kromlek, Allinyö-
men) aras ında ş imdiye kadar böyle b+r esere tesadüf" edilmemi ş tir. 
Bunun "yaln ız bir menhir ve yaln ız bir kromlek olmay ı p, balı klı  
heykel ilâvesi suretiyle mürekkep bir ş ekle sokulmuş  bulunan kaya 
anıtı " oldu ğunu söyleyen ve "Bunun bir mezarla alâkas ı " olmadığı nı  
"belki bir tap ınak, balığı n da bir ilâh olmas ı  çok muhtemel" bulun-
duğunu iddia eden, henüz ya şı nın tâyininin kesin şekilde tesbitine 
imkân olmadığı na, çevresinde Urartu devrine ait kaya kitâbesi ve 
devri kesinle şmeyen bir koç heykelinin bulunmas ına dikkati çeken 
Prof. Dr K ılıç Kökten yeni ara ş tırmalara ihtiyaç gerekiyor. demek-
tedir. Dr. Hamit Zübeyr Ko ş ay, bu bal ık heykellerinin Kafkasyada 
da bilinmekte ve Vi ş ap adını  taşı mak ta olduğuna i şaret etmekte ve 
anıtın, belki de mezarta şı  makamında heykelin ehemmiyetine temas 
etmektedir. Bunun tarih ve mahiyeti (mezar ta şı , mezar an ı tı  olup 
olmadığı , Türklerle münasebeti, zaman ı  üzerinde tart ış mayı  gerekti-
recek keyfiyettedir. (Resme bak.) ... 

Umumiyetle bereket sembolleri, kartal, ş ahin, do ğan v.b. gibi 
kuş lar, yırtıcı  hayvanlar, ejderhalar, tav ş an, at, koç, koyun, arslan, 
kurt, geyik v.b. gibi hayvanlar, güne ş  ay, yı ldızları  kutsal tan ıyışı n 
ş amanlikla ilgilendirilmesini görmekteyiz. Ş ekillerin büyü, t ı lsım, cin 
kültü, ölüye yardımc ı  (Yeralt ı  ve gök yolculuğu) koruyucu ruhlarla 
ilgilendirilme veya ejder v.b. hayvanlarla zarar verici ruhlar ı  korkutma 
v.b. bir izah tarz ı  olarak benimsenmektedir. 

Bilhassa 20. yüzyıl baş larında her hayvan ş eklini bir totem olarak 
görüvermek ve bütün toplumlar ı  totem inanc ı  döneminden geçmi ş  far-
zetmek çok yayg ın ve kolay bir aç ıklama yolu olarak kullan ılmış tı . 
Fakat ilmi sahanın uzmanlarınca yap ılan ara ş tırmalar, buna ayk ı rı  
düşünceler ve 40 ı  a ş an çe ş itli totem nazariyeleri ile, ilmi de ğ eri sars ı l-
mış  hattâ k ısmen kaybolmu ş tur. Türkler aras ında T.M.O. 5. yüzyı ldan 
bu tarafa elde bulunan belgeler totemizim inanc ına, davran ışı na ve 
tipine uygun bir içtimâi te şkilât ve kesin inanc ı  tesbit edememi ş tir. 
Herhangi bir hayvan ın kutsal tan ınışı  veya uğurlu, uğursuz biliniş i ile 
totemizim'i birbirine ba ğ layıvermek yeterli bir ilmi delilden uzak kal-
maktadır. Henüz, sembollerin tahlilini ve mitolojileri ilmi olarak ihtiva 
eden, Türk'ün Dini Tarihi'ne, Din Fenomenolojisine dair tam bir mu- 

(x ) Prof. Dr. K ıhç Kökten, 1952 Y ı lında Yaptığı m Tarihöncesi Ara şt ırmalar ı  Hak-
kında, Ankara Univ. Dil ve Tarih — Coğrafya Fak. Dergisi, (C.XI. Sa. 2,3, 4-1953) 
sayı lardan ayr ı  bas ım, Sf. 205. 
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kayeseli ara ş tırma ve eserin ortada bulunmamas ı , Sanat Tarihçilerinin 
desen, figür, resim v.b. bunlar ı  tahlilde gereken ilmi hakikate ula ş tırma 
imkanını  güçleş tirmekte ve mesele ş amanizim ve totemlik iddialar ına 
yol açmaktad ır. 

Önce, ta şı n kendisinin de ğ il, ta şı n 'üstündeki ş ekiller ve mezarla 
münasebeti bak ımından ehemmiyet kazanış la, doğ rudan doğ ruya ora-
daki ta şı n kutsal tanınışı  aras ındaki fark ı  gözden uzak tutmamak gere-
kiyor. 

Bu taş taki i ş lemeler ba ş lıca I–Mezar ta şı  dışı nda bu resmin, ka-
bartmamn (hat ıra, haber v.b.) delâlet etti ğ i mâna, 2–Bu resmin, ka-
bartma= mezarta şı  ile bağ lantı sı  sebebi (büyük, mübarek, kursal 
hayvan, kuş , arma, kötü ruhlar ı  korkutucu, zarar vericilere kar şı  koru-
yucu (ejder v.b.) ş ekilleri, av hayat ı , dini, mitolojik bitkiler v.b. ve 
buna dair hât ıralar, 3– Gayri dini olarak sayg ı  ve sevgi iş areti süs v.b. 
gibi, 4– Bu i ş lemeler, kabartmalar ın ölüm, hayat anlayış yla münase-
beti (Ebedilik, ruh, cennet v.b.), 5– Büyü, muska, t ılsı m, cin ve türlü 
kültler bakımından ele al ınması , 6– Diğer toplumlarda, dini inanç, 
halk inançlar ı  ve kullan ı lan ş ekiller, resimlerle ilgili olarak mezarta ş -
larının mukayesesine ihtiyaç görülüyor. 

Burada dikkate al ınmas ı  gereken hususun a ş ağı da arzettiğ imiz 
maddeler olup ancak bunlar ın ayrı  ayrı  tetkik edilerek, bilinmesiyle 
hakikate ula ş manın mümkün olaca ğı  kanaatindeyiz: 

• 
I – Din, 2 – Büyü, 3– Mitoloji, 4– Halk İnançları , 5 – Destanlar, 

6 – Masallar, 7 – Ferdi, içtimai hayat tarz ı . Ilgili ş ekil, iş leme, kabart- 
maların bunlar içindeki mevkiini tesbit etmek ve mukayeseli olarak 
sembollerin ilmi tahliline giri şmek ancak ba ş arı lı  bir sonuca götürebilir. 

D — Benzerlikler, Halk İnançları , Dinler ve Mana: 

Ta ş  inanc ının bütün önceki ça ğ larda ve günümüzdeki toplumlar 
aras ında çok benzerlikleri görülmektedir. Avrupa ve Amerika gibi 
batıda ileri bir kültür ve medeniyet seviyesinde görülmü ş , keza do ğuda, 
çağdaş  medeniyetçe onlar ın ayar ında bulunan Japonya'da yap ılan 
(folklor, etnoloji v.b. çal ış maları ) halk inançları  bakımından, gelişmiş  
toplumlarla ilkel toplumlar ın baz ı  manevi yönleri, inançlar ı , âdetleri 
aras ında birçok ortak noktalar bulundu ğunu ortaya koymu ş tur. Mesela 
"Fal Hastalığı " baş lıklı  yaz ı da "Müspet bilgiler ço ğ aldıkça, medeniyet 
ilerledikçe falc ı lık azalıyor san ırı z Avrupa medeniyet merkezlerindeki 
falc ı  bolluğu bu tahminin hiç'te doğ ru olmadığı nı  gösteriyor."4 denil-
mektedir. 

4 N. R., Fal Hastal ığı , Yedigün, Sa. 196. Sf. 25. 

5 T. Türker, Kad ın, Fal ve Bat ıl itikad, Yeni Istanbul, 23 Şubat 1952. 
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İngiltere, Amerika ve Fransadadaki batı l itikatlar bir diğer yazınııi 
konusu olmuş tur.5 Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens adl ı  
eser ciltlerle Alman bat ıl inançlann ı  ortaya koymaktad ır. İ nsani Ş a-
şı rtıcak kadar fazla olan bu türlü halk inançlar ı  içinde taş larla ilgili 
olanlar sayıca pek kabankt ır. 6  Prof. Dr. Müller-Bergström, Almanya'da, 
Fransa'da, İ skandinavya'da, ve orta Avrupa'da ta ş la ilgili ziyaret yerle-
rini ve türlü inançlar ı  örnekleriyle göstermektedir. Ta ş ların bir canlı  gibi 
görülerek büyümesine, ölmesine dair örnekler vard ır. Geneiki gazetede 
Almanya'da ki büyücülük ele al ınmaktad ır. 20 Temmuz 1962 tarihli 
bir gazetenin baş lığı  şudur: "Almanya'y ı  istilâ eden büyücüler: Büyü-
cülerin sebep oldu ğu kaza ve ölümler için y ılda 70 dava aç ılıyor. Köy-
lüler büyü yapanların evlerini yakıyorlar." 7  30 Mayıs 1963 tarihli bir 
gazete büyük puntularla, foto ğraflarla gene bu konuyu i ş liyor: "Bugün 
dahi Avrupa'da kurbağadan medet uman saf ve cahiller var-Büyü-
cülük en çok Almanya'da yaygın"8. Bu yazıda "Büyücülüğün yayı l-
masına bilhassa "Musa'nın" Altmcı  ve Yedinci kitaplar ı  "sebep oh 
maktadır. Dini uzmanlar, bu kitaplann sahte olduklar ını  ve aslında 

böyle bir kitab ın indirilmediğ ini bildirmektedirler." Karakedinin kula-
ğı m kesip kanını  içmek, Köpek ya ğı mn vereme kar şı  iyi geldiğ ine ina-

narak sandiviçlere sürerek, kilosunu 20 liradan al ıp yeme, v. b. anti-

biyotikler döneminde görülen olaylardand ır. "Time" dan "Tezatlar 
Ülkesi: Hindistan" ba ş liğ lyle türkçeye çevrilen bir yaz ı  da dikkati 

çekmektedir:" Eski âdet ve inançlar memlekette hala bütün ş iddetiyle 
hüküm sürmektedir. Hint Hukuk Fakültelerinden birinin tamamen 
garplıla şmış  yüksek kültürlü dekan ı , geçenlerde, hususi müneccimi ken-
disine uğurlu bir gün seçinceye kadar Amerika seyahatini geciktirmekte 
israr etmi ş tir."9  "Japonya'da Sosyal Hayat" ba ş lıklı  yazıda 10, orada 
nasıl din ve büyünün yan yana yer aldığı m, ş arap güğümlerini ibadet-
hanelerde takdis ettirenleri anlatmaktad ır. "Büyü Dünya'n ın her 
tarafında salgın halinde" (1l) diye büyük ba ş lıklarla, Brezilya, Japon-
ya, Batı  Almanya, Seylân, Fransa (Paris) te binlerce büyücünün 

6 Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, Band VIII. S. 380 — 427. Bu konu: 
Prof. Dr. R. Hünnerkopf, Prof. Dr. Karl Olbrich, Prof. Dr. Müller Bergström. Berlin und 
Leipzig 1936 /1937. 

7 Almanyayı  Istilâ Eden Büyücüler, Yeni İ stanbul 20 Temmuz 1962. 

8 Bugün dahi. Avrupa'da kurba ğadan medet uman saf ve cahiller var — Büyücülük Ençok 
Almanya'da Yayg ın, Akş am, 30 Mayı s 1963. 

9 Tezatlar Ülkesi: Hindistan, Time'dan Türkçeye Çev. S. Ş . Y. Mayı s 1960. ta gazetede 
yayınlanmış tı r. 

10 Abdullah İYmitvar, 5 yı lda 54 ülke; Japonya'da Sosyal Hayat, Yeni Sabah, 8. Ağustos 
1960. 

11 Büyücüler "Alt ın Çağı nı" ya şı yor.. "Büyü" dünyan ın her tarafında Salgın halinde, 
Hürriyet, 5 Şubat 1964. 
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faaliyette bulundu ğunu, yaln ı z Bat ı  Almanya'da 10 bin büyücü ol-

duğunu resimlerle belirten bu yaz ı  da, Kaliforniyada, genç, k ıyafetleri 

düzgün insanlar ın nasıl yal ın ayak büyücülere tâbi olduklar ını  a şk, 

cinsi iktidar v.b. için kuyruk halinde dizildiklerini, mumlar ba şı nda 
ayrıca dualar okuduklarını  göstermektedir. 12 Ocak 1964 tarihli bir 
yazıda ise New-york'ta Harlem'de 131. Caddedeki ümit a ğ ac ının uğurlu 
tanınarak nas ı l yüzlerce genç tarafından ziyaret edilerek, ellerini a ğ aca 

değdirerek ş anslarının aç ılmasını  dilediklerini, "Bu a ğ acın önüne, ta-
nınmış  boks ş ampiyonlarından, yıldı zlara kadar birçok ş öhretler"in 

de geldiğ ini12 anlatmaktad ır. Nihayet Londra'da büyücülü ğün büyük 

bir salgın halinde İ ngiltereyi de ku ş atmas ı  kar şı sında" Üniversite 

Kolejinde toplanan bilginler Kongre'sine İ ngiltere'nin bütün ileri 

gelen büyücüleri de kat ılmış lar ve kongredeki iki taraf k ıyas ıya birbir-

lerine girmiş tir."13 Kongrede birçok bilginler söz alarak büyücüleri 

sert bir ş ekilde tenkit etmi ş lerdir. Amerika'nın Kolombiya Üniversi-

tesi profesörlerinden Dr. Rossel Hpe Robbins, büyücülerin hepsinin 
yalanc ı  ve dalavereci olduklar ını  söylemiş  ve "Yirminci as ırda böyle 

ş ey olamaz. Büyücü diye bir ş ey yoktur. Kimse büyü yapamaz. Bir 

büyücü büyü yapsa bile onun kimseye tesiri olamaz" demi ş tir. Muhtelif 

ilim adamlar ının böylece hep birlikte büyücülere kar şı  dünyanın her 

tarafında mücadeleye giri ş ilmesini kararlaş t ırmalar ı  üzerine kongrede 

bulunan 200 büyücü nam ına tan ınmış  büyücü, Sybil Leek, omuzun-
da tünemi ş  büyük bir kargayla kürsüye ç ıkarak "Ben büyücüyüm ve 

benim sülâlem de büyücüdür. Yüzlerce y ıldır büyücülük yaparı z. Yap-
tığı mız büyü mü ş terilerimizi daima memnun etmi ş tir. Halk, bize ina-

nıyor ve bize inand ıkları  müdetçe büyü yapm ıya devam edece ğ iz." 

demiş tir. Olay' ı n Londra gibi bat ının sayı lı  bir kültür, uygarl ık mer-

kezinde geçmesi, bilim adamlar ının pekte ba ş arı  sağ lamas ı  mümkün 

olmıyan kongre'de halk ın büyücülere kar şı  cephe almas ını  intaç et-
memiş tir. Zira bu türlü inançlar ın, ilmi de olsa kesin bir komut ve 

hükümle önlenmesi kolay de ğ ildir. Konunun her yönüyle dikkatle ele 
alınmas ı  gerekir. Bu hususta müteakip sayfalarda Mana, Din ve Büyü 
inançlarına kısaca de ğ ineceğ iz. 

Sihri, majik, mistik davran ış lar, bu türlü noktalar, Musevilik 

(Kabala mistisizmi ve prati ğ iyle), H ıristiyanl ık (kutsalla ş tırma âyin-

leri v.b.), Hinduizim, Buddizim, Taoizim, Ş intoizim, v.b. tarafından din 

12 New — York'ta Bir Volkan: Harlem, Yazan: Pierre Dunne (Frans ız Gazetecisi), Hür-

riyet, 12 Ocak 1964. 

13 "20. Asırda Böyle Ş ey Olamaz", Hürriyet, 5 Mart 1964. 
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içine yerle şmiş  kalıntılar, ayrıca desteklenince elbette canl ılık kazan-

mas ı  tabii bir hale gelmi ş tir. Böylece ta ş 'ta tarih boyunca, "metânetin, 

kuvvetin," bazen verimlili ğ in sembolü, sihri, majik v. b. konusu olmu ş -

tur. Bu suretle acaip ş ekilli veya renkli ta şlar, insanların dikkat ve 

ilgisini çekmiş , uğurlu olmas ı  veya bir büyü arac ı  olarak kullanılması , 

ziyaret edilmesi görülegelmi ş tir. Fakat bu kadar ı  insanların ilgisini 

çekmesi için yeter sebep de ğ ildir. Muhtelif eserlerde ta eski ta ş  ça-

ğı ndan günümüze kadar hemen toplumlarda baz ı  kimselerin ilgi ve 

bağ larını , inançlarını  devam ettirme sebebi olarak, ta şı n sabitliğ i, sert-

liğ i, ağı rlığı  ve ondan bu kuvveti elde etme, ve onun bu kudretinden 

faydalanma iste ğ i yanında, onda özel bir kuvvet ve güç, bereketlilik 

bulunduğudur. Bilhassa büyükçe olan, (an ıt ta ş ları , sınır taş ları , taş  
iş âretler v.b.) bu dikili ta ş larda dini ve sihri bir anlay ış la içinde bir 

kuvvet veya ruhun oturdu ğuna inamhyordu. Belli bir olay ı  veya yeri 

belirtmeye yarayan an ıtların, iş aretlerin, ş ahadet ta ş larının veya bir 

göktaşı nın zamanla kutsall ık kazand ığı  görülegelmiş tir.1 4  Bu gibi taş lara 

karşı  geliş , onları  imha edenin, ilahlarımn gazab ına uğrayaca ğı  kanaati 

görülmüş tür. 

Muska (Nusha) ve tı ls ım olarak, kurban kesme yeri olarak, bilhas-

sa erkek tenasül uzvu halinde ta ş  sütunlar ve delikli ta ş lar, ilk çağ lar-

dan günümüze kadar, ilgi derecesi ve inananlar ın sayı sındaki değ iş -

melere rağmen göriilegelmektedir. 15  Nitekim Hindistan'da Lingam ta şı  
ibadeti (üstüne su dökmek, çiçek koymak suretiyle —bereket, zürriyet, 

verimlilik ilahma— tapmak kurban kan ı  akıtmak gibi üzerine k ırmı zı  
podra serpmek) bunun en tipik örne ğ ini te şkil ediyor. 

Budda dininde, Gotama Budda'mn ayak veya el izlerini ta şı yan 

kayalara tapmak gibi" bir âdet görülüyor. Türkiye'de de Hz. Ali'nin 

ayak basmadığı  yerlerde bile, onun ayak izlerine ve at ının nal izlerine 

ilgi gösterilmi ş  olması  dikkati çekiyor. Günümüzdeki ta ş la ilgili inanç-

lar incelendi ğ inde, medeni çevrelerde, Vietnam da ğ larında yaş ayanlar 

da olduğu gibi, kayaların ruhuna inanç ve kayan ın gölgesini çi ğnemenin 

suç sayıldığı na dair bol örnek bulmak kolay de ğ ildir. Fakat Hint Man-

cmda ta ş ların ve bu gibi cisimlerin içine tabiat üstü bir kuvvetin yer-

leş tiğ ine inanç aç ıkca ifade edilmektedir. 

14 Religionen in Gesehichte und Gegenward, Prof. Dr. Beer (Steine: Steinkult), B. 5. Tü-

bingen 1931. S. 776 - 778. 

Der grosse Brockhaus, Bd. 11, Wiesbaden 1957, S. 193. 

15 E. Britannica, C. 21. S. 441 - 442. 

16 V. Ferm, ed., An Encyclopedia of Rengim", S. 736. 
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Ilkel toplumlarda tabiat ı , her ş eyi canlı  görüş , ta şı  da vurucu, 
öldürücü bir kuvvet sahibi bili ş , taş ta MANA (Mana'nm, animizm'den 
de önce oldu ğu görüşü mevcut) oldu ğuna, bu kuvvete sahip olmak 
isteğ ini görüyoruz. Bu animatistik inanç ta şı n için de bir kuvvet kay-
nağı , bir ruh, bir mana (Malenezyaca) ad ı  yerine, Avusturalya ilkellerin 

de Arunga, Amerika Yerlilerinde Wakan, Orenda, Man ıtu v.b. Mada-

gaskar ve Malaya'da —has ına —denilen kuvvet ve kudret ta ş lar'da 
(ağaç, put v.b.) bulunduğuna inan ı lmas ı  mahiyet bakımından ben-
zerlik gösteriyor» 

MANA, Üzerinde bilhassa durmam ız gerekiyor. Baz ı  insan-
larda, umurniyetle etkili ki ş ilerde büyücülerde, hayvan ve bitkilerde, 
cisimlerde (Taş , kaya v.b.) kendisini belirten bir kudret ve kuvvete 
Polinezya dilinde Mana ve di ğer toplumlarda çe ş itli adlarla (Wakanda, 
Orenda, Manitu v.b.) an ılmakta ise de, ba ş lıca ortak vas ıf olarak 
o varl ıkta bir mistik kuvvet ve kudret bulunmas ı  ve onun etkisin-

den faydalanma, korunma ile ilgili i ş lemlerin bu inançla beraber 
yaygın halde ilkel toplumlardffil geli ş miş  toplumlara kadar bulunmakta 
olduğunu görmekteyiz. Bu kudret ve kuvvetten faydalanma, ve ko-
runma olayı  büyü ve büyücülükle ilgili i ş lemleri göstermektedir. Tabi-
atı  canlı  olarak görü ş  (animalizm, animatizm), animizimi a ş makta ve 
canland ırma prensibinin tesirinden faydalanarak bu türlü hareket-
lerden ş ahsen faydalanmaya yönelinmektedir. 17a  Lehman, Male- 

17 Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige- Elenaente der Religionsgeschichte-, 
Salzburg 1954, S. 247 – 270. (Das Mana. S. 42-48) 

X G. Van der Leeuw, Phünomenologie der Religion, Tübingen 1956, S. 42. 
X Prof. Dr. Alfred Lehman, Aberglaube und Zauberei, Stuttgart 1925, (Mana; 39) 
X Bronislaw, Malinowski, Büyü Bilim ve Din, Çev. Ender Gürol, Sf. 5. 
X Die Religion in Geschichte und Gegenward, B. 4. S. 706-707• Dr. E. Stiglmayr, Mana. 
X F. R. Lehmann, Mana, der Begriff des "ausserordentlich Wirkungsvollen" bei Süd- 

seevölkern, 1922. 
X R. Thurnwald, Neue Forschungen zum Mana Begriff (AR W 27, 1929, 93 – 112.) 
X Die Religion i. G. G., Prof, Dr. K. Goldammer, Fetischismus, Tüb. 1958, 3. Auflage, 

S. 924,, 925. 
(17 a) Fr. R.' Lehma ım, Mana. Eine begriff geschichtliche Untersuchung auf ethnologischer 

Grundlage, Leipzig 1915, 2. Ausg. 1922. 
F. R. Lehmann, Mana, der Begriff der Ausserordentlich Wirkungsvollen, bei. Südseevöl-

kern, 1922. 
F. R. Lehmann, Die Polynesischen Tabusitten, Leipzig 1930, S. 169–, 192–, 301, 312–. 
F. R. Lehmann, Die gegenwartige Lage der Mana-Forschung (Kultur und Rasse. Otto 

Reche zum 60. Geburtstag, München 1939. S. 379–. 
J. Röhr, Das Wesen des mana, Anthropos, x IV– x V, 1919-1924, S. 97-124– 
R. Thurnwald, Neue Forschungen zum Mana-Begriff, Archiv für Religionswissenschaft, 

1929, s. 93-112. 
Doç. Dr. Sedat Veyis örnek, Sivas ve çevresinde hayat ın çe ş itli safhalar ıyla ilgili bâtı l 

inançlarm ve büyüsel i ş lemlerin etnolojik tetkiki, Dil ve Tarih-Co ğ . Fak. Yay. Ankara 1966, 
Sf. 22. 

Wilfricd Nölle, Völkerkundliches Lexikon, München 1959, s 97 (Mana) 
Dr. E. Ş tiglmayr; Die Religion in Geschichte und Gegencward, 3. Auflage, S. 706, 707. 

(Mana) 
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nezya dilinde, m ana'mn, dü şünmek, sevmek, arzu etmek, saadet, 
baş ar ı  gibi anlamlar aldığı nı  ileri sürüyor. Lehman, mana'n ın her za-
man "tesirli bir ş ekilde hareket etmek" fiiline dayand ığı nı  ve mana'n ın 
3 neve ayrıldığı nı  belirtiyor: 1— İ nsanlar, fertler ve zümreler aras ındaki 
münasebetlere tesir eden mana, cismani mana veya "Mana Tangata", 
2— Cans ı z varlıklar, bitki, hayvan mana's ı , 3— Mana Atua, Tanrılara, 
cinlere, meleklere atfedilen mana. 

Tanrılar, melekler, cinler, çok üstün varl ıklar sayı ldığı ndan, onların 

insanlara hâkim olmak için "mana" kudretine lüzum hissetmiyecek-

leri, yalnı z "kendi aralar ındaki münasebet için mana'ya ba ş vuracaklar ı , 
bu bakımdan onlar ın da büyü âyinlerinden vazgeçmedikleri, ve Mana 
Atua'yı  çoğaltıp baş arıya ermek istediklerini" söylüyor." 

Lehmann, Malenezyal ı larda, insandan müstakil olan ve tabiata 

yayılmış  bulunan bir mana'n ın, bitki, hayvanlar ve cisimlere, "kaya-
lara, taş lara insan bilgisinden ve müdahalesinden müstakil olarak tesir 

edebilir. Mesela' Malenezyahlarm inanc ına göre baz ı  hayvanlar, bilhassa 

kuş lar ve baz ı  nebatlar son derece de kuvvetli "Mana"ya sahiptirler. 

İ nsanlar büyük bir çabalamadan sonra bu nevi ve müstakil "Mana"lar ı  
"Mana Tangata'lar ına tabi kılarak kullanabilirler. İş te büyü ayinle-
rinde bazı  nebatları n veya taş ları n kullanı lması  bundan ileri gelmek-

tedir." Tabiat üstü kuvvet olan mana, varl ıklara dostluk eder, "on-

ların cehitleriyle emir alt ına girebilir, ço ğ alır, azalır v.s."20  Mana'nın 
vas ıfları  bakımından mukaddesle, Tanrıyle, Dinle hiçbir ilgisi olma-
dığı , mukaddes olmayan tabiat üstü bir kuvvet oldu ğu, daha aç ık 
ifadeyle" Mana içkin (inuuanent) tabiat üstü bir kuvvet" oldu ğu ileri 
sürülmektedir.2i 

E— Büyü meselesi: 

Efsânelere, kerâmetlere konu olmu ş , ünlü ve etkili ki ş ilerin, pey-
gamberlerin hat ıralarma kar ış mış , tarihi gelenek ve inançlarla süre-
gelmi ş  taşlar dışı nda, ayrı  tahlili gerektiren arzedece ğ imiz bir husus 
ortaya ç ıkmaktad ır. 

Taşla ilgili inançlarda hem din, hem de büyü mü ş tereken yer 
almakla dini büyünün veya büyüyü dinin kayna ğı  saymayı  yanlış  
tamyan görü ş ü teyid eder vaziyettedir. Tamamen farkl ı  bir keyfiyet 

18 Prof. Dr. Nureddin Ş azi Kösemihal, Büyü ve Din Probleminin Bugünkü Durumu, 
İ st. 1952, Sf. 21: Zikretti ğ i, çevirdiğ i kaynak: Lehmann, Le Mana, İkinci Bas ım 1922. 

19 Prof. Dr. Nureddin Ş azi Kösemihal, Büyü Ve Din Probleminin Bugünkü Durumu, 
İ st. 1952, Sf. 21. 

20 Yukardaki kaynak, Sf. 24. 

21 Yukardaki kaynak, Sf. 25, 26. 
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arzeden bunlar ın günümüzde —ta ş ta bir kudret ve Din— ikisi bir arada 
ve yan yana görünmektedir. 

Burada ta şla olan münasebet, büyü ile k ısmen bir ba ğ lant ı  kur-
maktad ır diyebiliriz. Evliya, veya u ğurlu, kerâmetli, efsanevi bir hal 
almış  bir mahaldeki bir ta ş , kaya veya o mahalden al ınan bir ta ş la, başka 
şekilde ula şı lamayan bir gayeye ula şmak (çe ş itli istekler) üzere, ki ş i ile 
o cisim, o varl ık aras ında bir bağ lantı  kurmak, taklit büyüsü, temas büyü-
sü ve ak büyü gibi i ş lemlere benzer bir durum göstermektedir. Yak ın 
ve uzak büyü olarak - burada fark olarak ortada bir büyücü olmadan, 
hattâ bunun büyü ile bir ba ğı  olduğu bilinmeden-araya ba şka varlık-
ların (evliya, yat ır, efsanevi kaya, ta ş  girerek) yak ından veya uzaktan 
tesir etmek ,temas ş ekliyle veya onu üzerinde ta şı yarak veya evde 
muhafaza ederek, çok zaman gayeye ula ştıktan sonra yerine iade ş ekli 
dikkate ş ayand ır. Burada elbette tipik büyücülük ş eklini görmek, bir 
büyücü aramak mümkün de ğ ildir. 21 a  Büyücü aradan kalkmakta 
doğrudan doğ ruya her ş ahıs kendi işlemiyle, ta ş la temas etmektedir. 
Böylece ta ş la ilgili olaylarda ona temasla veya onu ta şı makla o gücün, 
kudretin tesiri, etkisi üzerinde gezdiriliyor ve ondan faydal ı  sonuç 
alınıyor, demek oluyor. Bu bir evliya, yat ır yeri ile ilgili ta şsa o kerâ-
metli zat ın kudreti bu çevreye yay ılmış  addedildiğ inden oradan alınmış  
bir parça ayn ı  kudretin ta şı nmas ı , dokunulması  etkisi yap ıyor ve ga-
yeye, isteğe ulaşı ldıktan sonra oraya iade ediliyor: Yaln ız burada ilkel 
inançlar içindeki Temas Büyüsünü (Kontajiyöz Maji) veya Taklit 
Büyüsünü (Homeopatik Maji) veya Ak Büyü (Pozitif Maji) v.b. n ı  
aynen bu olaylara, ayrıntılara kadar tatbik ederek görmek, elbette 
yeterli derecede mümkün olamaz. Bunlarda ancak önemli izler ve ka-
lmulann, dualar, ibâdetler ile karma şı k bir hal alışı nı  dikkatten uzak 
tutmamak gerekir. 

Baz ı  taş ların uğurlu, etkili sarılması  ve âdeta Pasif Büyü'de gö-
rülen, kötü tesirleri, tehlikeli durumlar ı  önleme, uzakla ş tırma için 
kullanılan ve iyilik getirdi ğ ine inanılan, Uğurluk (Talisman), amuletler 
(nazarlık, t ılsım v.b.), tipik, klasikle şmiş  şekliyle olmasa da benzerlikler 
gösterdiğ ine iş aret etmemiz gerekiyor. Gene u ğurluk (Talisman) olarak 
kullanılan ve zararl ı  etkilere kar şı  bir fayda sa ğ layan ta ş la ilgili bir 
inanca temas etmek istiyoruz. Ava ç ıkan bir balıkçının kıyıda, renk 
ve şekilce farkl ı  bir taşı  görerek onu oradan ailesine hediye etmek ga-
yesiyle alışı  ve o günkü bereketli bal ık avcılıkı  üzerine, art ık bu ta şı  

(21 a) Doç. Dr. Veyis ornek'in Yukarda ad ı  geçen eseri, Sf. 26-29, 34. Malinowski, Frazer 

(Sir James George), The Goldhen Bough, A study in Cmparive Religion, (3. Ausg. 12 Bde. 1911-, 

Almanca olarak: Der Goldene Zweig, 1928. Lehmann, Nölle ve Haekel'in eserlerine bak. 
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uğurlu sayıp, bu fazla bal ık tutmay ı  taş a bağ layışı  üzerinde durmam ız 
gerekiyor. 21 b 

Taşa dış tan gelerek, ta ş la bir münasebeti olana göre veya ta şı n 

içine nüfuz ederek, veya ta şı n içinde gizli bir kuvvet kudret bulundu ğu-

nu, alış kanlık, telkin, tesir v.b. faktörlerle sanarak ondan, bilhassa 

ferdlerin toplumlar ın iyiliğ ini gözeten, ölüm, hastalığ a karşı  korunma, 
ş ifa için, lohusal ık, evlenmek, çocuk sahibi olmak, v.b. veya felaket-

lerden korunmak, kurakl ık v.b. herhangi bir cisimden, varl ıktan (ko-

numuzda ta ş , kaya) faydalanma ğa çalış mak ve dini baz ı  destekleyici 

dualar ı  da iş e karış t ırmak (Ak Büyü=Pozitif Büyü) benzeri davran ış -

lar da bulunmak hemen her k ı ta da ve her türlü toplumlarda görül-

mektedir. 

Günümüzdeki ta ş la ilgili inançlarda, inanan ş ahıs açık ve kesin 
bir ş ekilde, bunun men ş e ve mahiyetine, ta ş  kültüne v.b. bir bilgiye 

sahip olmamakla beraber, o taş ta bir kerlimet, bir kudret ve kuvvet, sihri, 
majik, mistik ve dini ortak bir yön bulundu ğunu, bulunabileceğ ini sa-

nıyor. Nitekim Samilerde, a ğaçların, mağ aralar ın, pınarlar ın ve büyük 
kayaları n, —günümüzdeki da ğ lık bölgede ya ş ayan Vietnamlılar gibi-

ruhlarla m.eskiın olduğu ve keza Yunan ve Roma inançlarmda yol ke-

narlarma konulan taş ları n canlı  bir' varlık olarak görüldüğü ve yol 

gösterdiğ i, yolcuları  koruduğu, yolları  beklediğ i inancını  ve s ınır ta ş -

larının ziyaret edildi ğ i, kurbanlar ın sunulduğu ilahi kudretin, verimlilik 
kudretinin ta ş lara, ağaçlara v.b. girmi ş , sinmiş  samlmas ı , ağ aç perisi, 

su perisi gibi ta ş  perisi (hattâ ilahi) bulundu ğu inanc ı , hep ondaki can-
lı lık, kuvvet ve kudretin varl ığı yle ilgili oluyor. Gene İ talya ve Yuna-
nistanda bu türlü ya ş ayan inançlar derece fark ına rağmen mahiyetçe 

aynı  görülebilir. İ talya'da turistlerin u ğ ra ğı  uğ urlu çeş melere, havuzlara 

paralar at ılması , kutsal ta ş , kutsal kayalar ı  kapsayan ayazma, (Su kül-

tü) veya ,azizlerle ba ğ lantı  kurulmuş  yerlerin ziyaret ve dilek mahalli 

olmas ı  yaş ayan âdetlerdir. Arzetti ğ imiz Kitab ı  Mukaddes'teki örnekler, 

bu canlı , hayat dolu kayalar ı  göstermiş tir; h ıristiyanların, Rabbi ka-

yaya benzetmeleri, Allah ı  sığı mlan kaya olarak görmeleri, baz ı  yerler-

de (K ıbrıs), Meryem Ana yortusunda eski Afrodit mâbedi kahnt ılarm-

daki köşe ta şı na zeytin ya ğı  dökülmesi, keza Kitab ı  Mukaddes'te 

"Allah indinde kıymetli diri ta ş " denilmesi, İ ncillerde "kiliseyi kaya 

üzerine kurmak", h ıristiyan mistiklerinin tanr ının tasviri olarak ta ş a 

(21 b) Prof. Dr. Med. Konrad Zucker, Pyschologie des Abergaluben, Heidelberg 1948 Bil-

hassa: Was Nennen Wir Abergalauben ?, S. 7—, Amulette und Talismane, S. 36—, 41, Magisch 

und mystisch (Der mystische Aberglube, S. 53-67. 
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benzetilmesi, gene h ıristiyanl ıkta "Sen yüksek ta şı m" diye dua okun-
ması22, ta ş  inanc ını /1 günümüzde de devam eden yönüne örneklerdir. 
Keza yurdumuzda yat ır ta ş lamak, yat ırm unutmamas ını , hata yap-
mamasmı  temin için davran ış lar, çıngıraklı  kayalar yürüyen ta ş lar, 
söz dinleyen ta ş lar, ş ehit olan ta ş  terleyen ta ş lar terler direk (sütun-
lar) Karata ş lar aras ındaki 10 santimetre aç ıklığı n kendiliğ inden kapan-
masiyle kıyamet kopaca ğı  sözü ta şı n konuşması , ta ş  atma, ta ş  alma ile, 
alınan yer aras ında bir bağ lant ı , bir sözle ş me, bir vaadle ş me hareketi 

ve böylece art ırılabilecek bir s ıra örnekler, ta ş ta bir nevi özel canl ı lık 
bulunduğuna inanış  olarak tahlil edilebilir. 

Nitekim bilindiğ i üzere ilkel toplumlar ya ğmur yağması  
için türlü büyü ş ekilleri uygulamakta, ya ğmuru takliden yere 

su dökmek, belirli bir a ğ acın dallar= rüzgar ı  takliden h ışı r-

datmak, veya a ğı za su alıp ş ap ı rdatmak, tütün duman ı  ile bulut-

lar (benzetme, taklitle) vücuda getirme, iyi av veya ya ğmur elde etmek 
için danslı  âyinler, ya ğmur tanrısı  ş erefine bayramlar, danslar düzenle-
mek günümüzdeki adetlerdir. İyi iş ler için yap ılan (Ak büyü) (hasta-

lıkları  gidermek, yağmur ve güne ş  temin etmek gibi, bundan ba şka kara 

büyü ve büyüyü bozmak için kar şı  büyü, bu ta ş la ilgili inançlarda 

görünmektedir. Levy-Bruhl, Yeni Gine'de "Sihir veya t ıls ıma müracaat 
edilmeden hiçbir ş eye te ş ebbüs edilme" di ğ ini, herş ey için, ava, harbe, 
kuş lara, balıklara, domuzlara, yere, y ıldırmıa, ş imş eğe, yağmura, zel-

zeleye ve alış  veriş e mahsus ayrı  birer büyü olduğ unu, zevceler, ilaçlar, 
teş his, dans ve ilah için büyü yap ıldığı  gibi, büyüye karşı  korunmak 

için de büyü oldu ğunu anlatıyor." Burada tarih içinde madenleri alt ına 
değ iş tirici sihre malik olan ta ş , efsane kahraman ı  Babil kı raliçesi Se-
miramis'in, kemerinde insan ı  delilikten koruyan sihirli ye ş im taşı m 

ta şı mas ı  söylentisi hat ırlanabilir. 

Büyü hususunda ilkel toplumlarda oldu ğu gibi, onlardan medeniyet 

yönünden pek ilerde olan Hind, Çin, Amerika B. devletleriyle bile ben-

zerlik bulundu ğu ileri sürülüyor24  ve Amerika B. Devletlerindeki bat ıl 
inançlar ın bir kısmından Robert E. Lowie'ye dayanan (Are we Civili-

zed Sf. 226) Prof. Dr. Mümtaz Turhan bilgi sunuyor." 

22 Prof. Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religionen, Stuttgart, 

1961, S. 37.. 

23 Levy — Bruhl, Primitive Mantality, London 1923, Sf. 307 — 308. Levy — Bruhl'e daya-

narak aç ıklamalar yapan: Prof. Dr. Mümtaz Turhan,. Kültür De ğ işmeleri ( İ kinci Basım), İ st. 

1959. Sf. 234. 

24 Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Kültür De ğ işmeleri, ( İ kinci Basım), ist. 1959, Sf. 235, 236. 

25 Yukardaki kaynak. Sf. 237. 
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Böylece günümüzde gösterdi ğ imiz muhtelif örneklerle de belirdi ğ i 

gibi sihir, büyü, fallar, uğ urluluk, uğ ursuzluk v.b. pratikleri arasında 

bazı  farklar olsa bile kendisini her tarafta az çok göstermektedir26 . Taşı n 

da bu canlı  tasavvurundan, gücünden faydalanı lmak istenilmekte, muska, 

tı lsı m, büyü, sihir için (güzel görünmek, kuvvetini art ı rmak) kulla-

nı lmaktadı r. Uzaktan etki , ve benzetme tarz ı  büyü ve sihir hare-
ketlerinin yeni örneklerini tesbit kolayl ıkla mümkün olmaktad ır. Taş la 
ilgili konunun, esrarengiz gücünden, ba şka yönlerdeki dileklerin olgusu 
üzerine etki yapmaya çal ışı lmaktadı r. 27  Büyü ve din ayn ı  zamanda 
mevcut olup, büyü fiilleri karma şı k ve mant ıkla ilgisi olmayan mistik 
bir mahiyet ta şı maktad ır." 

F — Türk Dini Tarihi ve Sonuç: 

Türk Dinler tarihinde, kaya, orman, a ğaç, suyun (izi=sahipleri)ne 
inanıhyor, kurban sunuluyordu. 29  İslâmiyeti kabulden sonra, fakat 
başka bir ad ve ş ekil alt ında kurban sunuldu. Sahrada tek ba şı na 
biten ağ ac ın veya bir p ınarm, veya büyük bir ta ş  kayan ın (kı -
s ır kadınlarca ziyareti, ziyaret edili ş inin sebebi, ş amanist türklerin 
inancına göre30, her da ğı n, kutlu pmarm, göl ve ırmakların, kutlu 
ağaç ve kayalar ın "i zi"leri (sahipleri) ' bulundu ğu temeline dayan-
dınlmak isteniliyor. 

26 Prof. Dr. Alfred Lehmann, Aberglaube und Zauberei-von den âltesten Zeiten an bis in 

die Gegenwart, Stuttgart 1925, Ta ş  tı lsımlar: Sf. 50, ve 251. (Günümüzdeki bât ı l inançlar), 

Hıristiyanlarda büyü Sf. 84 — ba ş ta olmak üzere muhtelif ülkelerde ve günümüzde büyü hak-

kı nda, II — 233. 

X Prof. Dr. Mehmet Taplamac ıoğ lu, Din Sosyolojisi, Ankara -Only. İ lâh. Fak. Yay. An-

kara 1963, Sf. 210, 213. 

X W. Wundt, Milletler Ruhiyat ı  Esasları , İptidat Insan- Insanl ığı n psikolojik bir teltâ-

mül tarihinin anahatlar ı  — Türk. Çev. Dr, Ziya Dalat, İ st. 1934, Sf. 8 v. d. 

27 R G und Gegenwart, 3. bas ım 1960, C. 4. Sf. 595 — Maji, yağmur duası , Taş . Prof. Dr. 

A. Bertholet (C. M. Edsman) 

27 Yukardaki kaynak, RGG, Amulette und Talisman, bahsi. B. 3. S. 346. 

28 Prof. Dr. Nureddin Ş azi Kösemihal, Büyü Ve Din Probleminin Bugünkü Durumu, 

İ st. 1952, Sf. 7, 9, 25, 26 v. b, 

29 Abdülkadir Inan, Hurâfeler ve Men şeleri, Diyanet İş leri Başkanlığı  Yay. Ankara 1962, 

Sf. 29. 

30 (Prof.) Sâdettin Buluç, Ş amanizm'in Menşei ve Inkişafi Hakkında, Edebiyat Fakül-

tesi Türk Dili ve Edebiyat ı  Dergisi, İ stanbul 1948, C. 2. Sa. 3 — 4. 31 May ı s 1948. 

X RGG, 5. B. Tübingen 1931, Sf. 130, 131, Prof. Dr. A. Bertholet, Sçhamanen. 

X Abdülkadir Inan, İ slâm Türklerde Ş amanizm Kal ıntı ları  1. 14, II. 1944 te Dil ve Ta-

rih — Coğ rafya Fakültesinde verilen konferans. Keza 6. III. 1944 te. v. b. 
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Dr. Rıza Nur, yağmur duas ına çıkış ta, suya çakıl taş ları  konduğunu, 
Sinop'ta çocukluk zaman ında okuldan bu dualarla götürüldü ğünü söy-
ledikten sonra, "Bunu bizde müslümanl ık âdeti zannederlerse de ş a-
manlıktan ibarettir" diyor. 31  

Prof. Dr. Faruk Sümer, "Türk sihrinde de gök sular ına, yani ya ğ -
mura ehemmiyet verilmi ş " "bu sebeple yatç ı  denilen kâhinler, herhalde 
Türk ülkelerinde ç ıkan nadir bir nevi ta şı  parçalara ay ırıp birbirine 
sürtmek, suya atmak ve o esnada mahiyeti ş imdiye kadar meçhul kal-
mış  birtakım dualar okumak suretiyle ya ğmur celbi"ne çal ışı ldığı nı  
söylüyor ve Anadolu'daki ya ğmur duaları  münasebetiyle ta şı n suya 
at ılması , konulması  olayını  eski yatç ılıkla temellendiriyor ve ayr ıca 
"Anadolu"nun baz ı  yerlerinde her tehlikeden koruyaca ğı na inanılarak 
çocuklara tak ılan ta şa da yat ta şı , yat boncuğu denil"diğ ine iş aret 
ediyor.32 Taş ları n büyü, t ı lsı m ve muska gibi kullan ı lmaları  yan ında bu 
inancın Türkler aras ındaki kökleri Orta asya'daki inançlara kadar gö-
türülmek istenilmektedir. Gerçekten de Türklerin Islâmla ş masından 
önceki baz ı  kalıntıların, Islâmiyetle terkedilmedi ğ i, islâmi men ş e ve 
islâmi unsurlarla uzla ş tı rı lmağa çalışı ldığı , Tanrı 'dan dilekle, yağmur 
v.b. yağdırma seremonisiyle, sihri, majik davran ışı n birlikte yürütül-
meğe uğ raşı ldığı  ve bazen bunun Tanr ı  kudretinin tecelli vas ıtas ı  olarak 
görülmek istenildiğ i anla şı lıyor. Evliyalarla, ta ş  ve kayalarr ın iş birliğ i 
konusunun tahlilinde Prof. Dr. Westermarck' ın görüş ü dikkate al ınmak 
gerekiyor. Profesör Westermarck, Türk dinler tarihindeki izi (sahipler) 
yerine ba şka bir kavram kullanmak suretiyle, mübarek a ğ açlar ve cinli 
ağaçların, "iyi saatte olsunlar"la bula şı k tutulduğunu söylüyor ve 
"birçok yerler ve k ırlar vard ır ki-kayalar, mağaralar, p ınarlar, deniz, 
cinlenmi ş  sayıldıkları  kadar evliyalarla da i şbirliğ i etmiş , ermiş  far-
zedilir."33 Burada da kaya ve taş ları n evliyalarla iş birliğ i etmi ş , hatta 
ermiş  farzedildiğ i, ondan-eyliyadan- ötekine sihirli, ş ifâh, koruyucu bir 
kudret, bir keramet geçtiğ i inancı , bazı  kimseler arasında görülmüş tür. 

Toplumlarda görülen, bu türlü inançlar ı  sadece Islâmdan önce Arap-
lar'da veya ş u bu kavimde görmek ve kaynak olarak tek bir toplumdan 

31 Dr. R ıza Nur, Türk Tarihi, C. 12. İ st. 1926, Sf. 226. 

32 Prof. Dr. Faruk Sümer, Eski Türklerde Ya ğmur ve Kar Ya ğdırma jkdeti, Resimli Ta-

rih Mecmuas ı , 4. C., Sa. 44. 2533 — 2535 Sf. A ğustos 1953. 

33 Prof. Dr. Westermarck, Islam Medeniyetinde Puta Tapma Devrinden Arta Kalan 

Ve Kalıntı  Halinde Ya ş ayagelen Itikatlar (Cin- İ yi saatte olsunlar), Çeviren: Sahap Nazmi 

Coşkunlar, Ankara 1952, 1. Bölüm Sf. 19. 

X Prof. Dr. Westermarck, Islâm Medeniyetinde Putlara Tapma Devri Kal ıntı larından 

Nazar De ğmesi Inanc ı , Çev. : Sahap Nazmi Co şkunlar, Ankara 1961, Sf. 5. V. D. 
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veya bir bölgeden ç ıkmış  kabul etmek, günümüzde ilmi bir dayanak temin 

etmemektedir. Prof. Westtermarck, bu gibi inançlartn insanlar arası , 

psikolojik yönüne de ğ iniyor, uğ ur, uğ ursuzluk, fal, büyü, ş ifâ v.b. bir sürü 

itikatları n psikolojik bir dayanağı  olduğ unu ileri sürüyor ve "Aksine kuv-

vetli bir delil ç ıkmadıkça yalnı z bir milletten do ğmu ş  saymak mümkün 

değ ildir."34 diyor. Bat ıl inanc ın psikolojisi üzerinde önemli bir eseri 

bulunan, Prof. Dr. Konrad Zucker, bu hususta çok etrafl ı  araş tırmalar 

yap ıyor, ça ğdaş  insanın büyücülüğü üzerinde duruyor,35 insanlar ara-

s ı nda bâtı l inançlartn psikolojik bir yönü bulunduğunu belirtiyor. Buna, 

ortak mistik bir taraf bulunduğ unu, ayrıca insanların süratli ve kestirme 

bir yoldan ve oldukça somut bir şekilde hedeflerine ula ş mak maksatlartnt 

da katabiliriz. 

"Gerek İ slam ve gerekse H ıristiyan âdetleri, bu dinlere giren 

kavimlerin kendi iptidai inançlar ım bağ lı  oldukları  yeni dine ithal et-

melerinin bir neticesidir. Kayna ğı  tamamiyle İ slâmiyete veya h ıristiyan-

11ğ a ait âdetler o kadar azd ır ki bunları  aç ık olarak görmek hemen hemen 

mümkün değ ildir. Türkler Müslüman olduklar ı  zaman bütün âdet ve 

geleneklerinden soyunarak Arap örf ve âdetinin içinde erimi ş  değ il-

lerdir. Tanı  tersine, dinin reddetmedi ğ i bazı  âdetleri de islâmi bir kis-

veye sokarak ya ş atmış lardır,"36  düş üncesi üzerinde durmak gerekiyor. 

Gerçi bazı  dinlerin bünyeleri icaln türlü inançlara, hurâfata, bâtı l kanaat-

lere müsait olduğ u, hattâ içerisinde bu gibi inançları  besleyici esaslar ih-

tiva ettiğ i gözden kaçmamaktad ı r. Önceki sayfalarda din bakı m ı ndan hangi 

dinlerin bu türlü inançlara uygun kutsallaş urma, âyin ve iman esasları  
taşı elzğı na kısaca iş âret etmiş tik. Hıristiyanlığ m bünyesi (bilhassa, ka-

tolik ve ortodoksluk) böyle inançlara elveri ş li bir zemin hazırlamaktadı r. 
Islâmiyet (Kuran ve hadisler) bu türlü hurâfat, bât ıl inanç denilen iti-

katları , büyü, t ı lsım v.b. reddetti ğ i halde gerçeklikte, nelerin cereyan 

ettiğ i dikkati çekmektedir. Ta ş la ilgili inançlarda, s ıra ile ister cismin 

bir içkin kudret ve kuvveti hâvi mana veya o cisim, o maddeye yerle ş miş  
ruhlar, sahipler (izi) olsun, nihayet dini etkiyle bu türlü t ı lsı m, kerâmet, 

büyü v.b. onları  reddetmi ş  bile olsa, dinle yan yana durduğ u ve araya 

araç olarak taş  girse, ondan bir fayda, bir çıkar beklense bile Allah var-

lığı na yöneliş  ve dini dualarla bu gibi hareketlerin beraber yürütülmek 

istenildiğ i anlaşı lmaktadı r. Ta ş la ilgili iş lemlerde, yerine, al ış kanlığ a, 

34 Yukardaki kaynak. Sf. 48. 

35 Prof. Dr. Konrad Zucker, Psycologie des Aberglaubens, Heidelberg 1948, S. 222 - 

256 v. b. 

36 Prof. Cahit Tanyol, Din ve Adetler, makalesi. 
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usule göre, Fatiha, İ hlas, Yasin sürelerinin okunmas ı , Kelime-i Ş ahadet, 

Tekbir getirilmesi ... bunu gösteriyor. Cisimde canlı lık, kerâmet (ev-

liya veya bir efsâneye bağ lantı , onunla kaynaş ma), kuvvet ve kudret, 

sihirli, esrarengiz bir mahiyet alış , gibi hikâye, efsane ve hât ı raları n önem-

li telkin ve etkisi ve baz ı  insanları n efsane veya dini, mistik hikâye ve 
davranış lara eğ iliminin psikolojik yönü inkar edilmeksizin, dinin dua 

motifleriyle hem uzla ş tı rma, hem bu davranışı  güçlendirme, kuvvetlen-

dirme gayreti görülmektedir. Baz ı  bu gibi mistik, majik cepheli davran ış -

larda insan psikolojisinin ortak tarafıyle karşı lı kl ı  etkiler yap ış  ve etkilerde 

kaltş , bir atış kanlık, veya çaresizliğ in, ümitsizli ğ in, aczin karış tığı  mese-

lelerde veya mistik, majik ve süratli bir pratik davran ış  yoliyle, nihai 
bir çözüm yolu arama gayreti beliriyor. Prof. Dr. Cahit Tanyol'un "adet-

lerin mant ığı  yoktur; ve iki ayr ı  âdet birbiriyle kar şı laş tığı  zaman ara-

larında az veya çok bir kayna şma ve yakla şma olur" 37  dü şüncesi, bir 

de psikolojik davran ış  ve eğ ilimlerde ortak cephelerde daha vaz ıh ola-

rak tezahür ediyor. Hiç ş üphesiz, Abdülkadir İ nan' ın Islamın dini 

âyinlerine bu türlü, bid'at, hurafeler kar ış tığı , ta ş larla ilgili yağmur 

dualarındaki bazı  hareketlerin, birtak ı m sihri âyinlerden kalma, afsun 

ve tı lsımlar oldu ğu, putperestlik ça ğı ndan kalma feti ş lerden fark ı  
bulunmadığı , gerçek islamiyet inane ında böyle davran ış ların yeri 

olmadığı  görüş  ve mücadelesi 38  ve keza Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri 

Fındıkoğ lu'nun ş amanlık kalınt ı larının, İ slam hayat ı  içine karış tığı nı  
belirt mesi 38, ve bu yoldaki aç ıklamalar, uyarmalar faydadan hali 

kalm ıyacakt ır. 

Dinler tarafından reddedildiğ i halde, bunu yapanlar hiçbir dini 

inanca sahip olmadığı  halde, bu gibi inançlardan kurtulmakta midir 

lar ? Materyalist, naturist eğ itim ve öğ retim içinde bulunanlar ın bu gibi 

inançlardan kurtulmak ş öyle dursun, ilkel toplumlardaki inançlara, 

uğurluluk, ş ans tı lsı mı , (türlü maskotlar), falc ı lık, fetiş çilik... kendi-

sini aç ık-gizli göstermektedir. Batı  medeniyetinde görülen büyücülük, 
her çeş it falc ı lık, feti ş çilik, (maskotçuluk) 40, uğ urculuk, amuletler, nazarlık- 

37 (Prof.) Dr. Cahit Tanyol, Din Ve Adetler, Türk Folklor Ara ş t ı rmalar ı , C. 6. Sa. 127, 

Ş ubat 1960. 

38 Abdülkadir inan, Hörafeler ve Men şeleri, Ankara 1962, Sf. 67, 68. 

39 Prof. Dr. Z. F. F ı nd ıkoğ lu, Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih Ara ş tırmalar ı , Folklor Pos-

tas ı , C. 4. Sa. 16. May ıs 1946. (Daha önce Cumhuriyet gazetesinde yay ınlandı .) 

40 Abdülkadir İnan, Sovyetler Ülkesinde Din Meselesi, Türk Yurdu, C. 2. Sa. 2. May ı s 

1960. v. d. 

191 



lar, ayazmacı lık (su kültü), hastal ıkla, t ıpla ilgili beı tı l inançlar, azizcilik 
(ecdat ruhları na tapma) v.b. gibi kalı ntı lar açıkca görülm,ektediı -. 4 ° 

Az geli ş miş  ve geli ş mi ş  düş ünce meselesi : Doç. Dr. Necati Öner, 

Mantığı n menşei problemi üzerinde]  yaptığı  incelemede, insan ın man-

tık öncesi diye bir dönemi bulunmad ığı nı , esasen böyle iddiada bu-

lunalım bile bundan bir müddet sonra rücü etti ğ ini, insanın mant ık ön-

cesi bir dönemi oldu ğunu ileri sürmenin tamamen yanl ış  olduğunu 

ifade etmekte ve ilkel denilen insanla geli ş miş  insanın mantıkları  ara- 

41 Dr. Hikmet Tanyu, Ba şka Ülkelerde Adak ve Adak Yerleri. Türk Yurdu, 1961, 3 — 4. 

Doç. Dr. Sedat Veyis Örnek, Sivas ve çevrelerinde hayat ın çe ş itli safhalanyla ilgili Batı l 
inançlar ın ve Büyüsel işlemlerin Etnolojik Tetkiki, Ankara 1966: "Bugün en son mudel ara-
baların ön ve arka pencerelerine as ılan, kuyumcu dükl ı ânlarımn vitrinlerinde burç hayvanlar ı  
olarak sergilenen, bürolardaki masalarda, çal ış ma odalar ının raflarında bulundurulan, lüks 
apartmanlarm kap ılarına iliştirilen; radyodan çiçek saks ısma, boyac ı  sandığı ndan buz dolabına 
kadar her çe şit eşyanın şurasına buras ına takı lan yüzlerce çe ş it amulet, nazarl ık ve uğurluk da 
gösteriyor ki ça ğı mızın insanı  kendini, bilinçli ve bilinçsiz olarak, çevresini saran uğursuz ve 
zâlim kudretlere kar şı  hâlâ sava şmak zorunda hissetmektedir. Sf. 51 "K ı sır kadınların çocuğa 
kalabilmek için, kutsal bilinen yerler çevresinde dola şmaları  ve kutsal ş eylere dokunmalanna 
başka ülkelerde de rastlanmaktad ır... Fransa'da çocuk isteyen kad ınlar Chapelle'deki sütun-
ların birinin çevresinde üç kez dönerler. (Sebillot Paul: Le Paganisme Contemporain chez les 
Peuples Ce ti-Latins, Paris 1908, s. 8.) Yine Fransa'da çocuklar ı  olmayan karı-koca Siamandre 
isimli kayaya sürünürler. )Revue de Tradition Populaires, 1886, Belçika'da ise , k ı s ır kadınlar, 
ayaklarını  kutsal Saint Remacle'nin ayaklar ına değ dirirler.) Sf. 57. 

"Hindistan'da doğum sancı sı  çeken kad ın aynı  gaye için evinde ne kadar dü ğümlü eşya 
varsa çözer. (Henry, Victor: La Magie dans L'Inde Antique, Paris 1904, S. 143) 

Yuğoslav kadım, kolay doğum yapmak için saçlarmdaki diiğ iim ve örgülerin hepsini çözer. 

(Stern, Bernhard: Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei, Berlin 1903, 
I. Cilt, S. 296. ) Sf. 61. 

"Schwab'larda (Güney Almanya) çocuklar ın almna nazar değmesin diye insan pisliğ i sürü-
lür. Kaynak Eduard Seligman; Der Böse Blick und Verwandes, Berlin 1919, S. 219) Keza Ço-
cuğu nazardan korumak için :" Almanya'da çocu ğun ağ z ına üç defa üflenir. Seligman, S 216.) 

Sf. 75. 

Diş  hakkındaki Almanya'da yaygın inançtan örnek: "Çekilmi ş  diş , fare deliğ ine atılırken 
aş ağı daki sözler söylenir: "Fare, bana demir di ş ini ver." Ben sana benim kemik di ş imi verece-
ğ im". (Frazer, S. 56) Nakleden Veyis Örnek, Sf. 120. Do ğumla ilgili âdet ve inanlmalar hakk ında 
etrafl ı  bilgi için: Prof Dr. Orhan Ac ı payaml ı : Türkiye'de Do ğumla ilgili Âdet ve inanmalann 
Etnolojik Etüdü, 1961, ve diğer kaynaklar ına bak. 

"Nazar inanc ına bugün hâlâ Avrupa'da ,özellikle İ talya'da, Balkanlar'da ve Rusya'da 
rastlandmaktadır". Veyis Örnek, Sf. 74. Ve yukarda ad ı  geçen Stem, S. 290. 

Keza, Prof. Dr. Med. Konrad Zucker'in Psycologie des Aberglaubens, Heidelberg 1948, 
S. 193 te (Aberglaube und Bevölkerung), bilhassa 222-229. sayfalarda (Der Modern Mensch 
Als Zauberer), 256-260. sayfalarda (Der Modern Mensch Als Zauberer), 256-260. sayfalarda 
(Der Moderne Mensch In Aberglaubischer Gesellschaft) ta ve ço ğu ilkel toplumlar için yaz ı lmış : 
Wilfried Nölle: Völkerkundlichen Lexikon, München 1959 ve Dr. Herbert Tischner (Ve di ğ er 
uzmanlar). Völkerkunde, Frankfurt am Main, 1959 Amerika ve Avrupahlarm halk inançlar ı  
üzerinde, folklor malzemeleriyle yay ınlanmış  eserler, geli şmiş  bu yerlerdeki bât ıl inançların 
sayı  ve kesafetinin hayret verici olu şunu göstermektedir: Handwörterbuch des deutschen Aberg-
lubens, Hersg. V. Edvard Hoffmann-und Hans Bachtold Staubli. Berlin 1927 denberi ve Alfred 
Lehmann: Aberglaube und Zauberei,Stuttgart 1925: Hans Löhr: Aberglauben und Medizin, 
Leipzig 1943: Von Julius Negelein: Weltgeschichte des Aberglaubens, 2 Bde. Berlin 1931-1935: 
ve nihayet Adolf Wuttke: Der Deutsche Volksabergleaube der Gegenwart, 4. Aufl. Leipzig 
1925. bak. 
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sında mant ıki mekanizman ın, formun, i ş leyiş  tarz ını n benzerli ğ i, aynîliğ i 
bakımından önemli hiç bir ayk ırı lık bulunmadığı nı  ilmi kaynaklarla 
belirtmektedir.(42 ) Mant ıki yap ıdaki aynilik, benzerli ğ e rağmen, düş ünce-

ler, görü ş ler aras ında elbette ya ş anılan hayat, edinilen bilgi ve eğ itime, 

çevre ş art ve etkilerine göre farklar olmakta, geli ş miş  denilen toplumlar 
içinde nas ı l çe ş itli görü ş  ve düşünceler mevcutsa ve bunlar ın muhtelif 

sebepleri varsa, ilkel ve geli ş miş  toplumlar ın inançları , batıl itikatları  
aras ında nas ıl bir durum olduğunun tahlili gerekmektedir. Umumiyetle 

" İ lker veya "Az geli ş miş  dü ş üncenin özellikleri" olarak, kritikten 

yoksunluk, ayr ıntılar üzerinde durmamak, "somutlama ve ki ş ile ş tirme 

eğ ilimi", çok zaman ça ğ rışı ma (tedai) ye dayanan, "neden ve sonuç 

ba ğ lant ı sı ", kuramayış , öznel oluş  ve maddeyi ve özü ay ıramayış  ola-
rak görülmekte( 43 ) ve "Bat ıl İ nanmalar ı  Hazırlayan sebepler" "ezcümle" 

I) Psikolojik anlar), 2) E şyan ın mahiyetini ve tabiat kanunlar ını  bil-

memek, 3) Gelece ğ i öğ renmek, bilmek arzusu, 4) Korku, 5) Cin, Peri ve 
dev inancı , 6) Bat ıl inanmalarla ilgili yayınlar"(44) olarak gösterilmekte 
veya öyle san ılmakta ise de, burada "e şyanın mahiyetini ve tabiat 
kanunlarını  bilmemek" maddesi d ışı nda, ş ahsen, matematikçi, fizikçi, 

felsefeci, tarihçi, v.b. yüksek ö ğ renim yapmış  kimseler aras ında gerek 
adak, gerek ta ş la ilgili inançlar, nazar, u ğur, uğursuzluk, muska, fal, 

büyü, v.b. bir sıra inançlar ın bulunduğunu tesbit etmi ş  durumdayız. 
Okuma yazma bilenler aras ında ilk s ırada bulunan, kültür seviyesi 

ileri memleketlerde (Japonya, Avrupa Memleketleri, Amerika B. Dev-

letleri v.b.) çe ş itli batıl inançlar ın bulunuşu dikkate alınacak olursa 

hem "Ilkel veya az geli ş miş lik, hem de ilmi izahlara vukuf peyda ede-
memek gibi hususlar ın tesiri olmad ığı  gözlemlenmi ş tir. Bilhassa ma-

nevi sahada, metafizik bilgisizlik veya dini inançlar ın ş ayet bu türlü 

inançlar ı  destekleyici, besleyici taraflar ı  mevcutsa bunlar ın yaygınlığı  

ve etkisi daha fazla olmaktad ır. Hiç ş üphesiz karma şı k bir yap ı  arzeden 
insan varl ığı nı  sadece bir mant ıki temel ve bilgi durumuna göre i ş leyen 

bir varlık olarak görmek doğ ru olamaz. Onun duygu, his, içgüdü, sezgi 

ve zevke yönelen yönünü gözden uzak tutmamak lâz ımdır. Muhtelif 
tıp otoriteleri sigara, alkol ve keyif verici zehirler v b hakk ında ya-
saklayı cı , zararlar ını  gösterici deliller ileri sürmelerine ra ğmen birçok 

insan bu gibi temayül ve tutkunlu ğa devam etmektedir. Modern Av- 

(42) Doç. Dr. Necati Öner: 

çentlik tezi, Ankara 1965. Sf. 

luklarında aynıd ır.» Lövy — 

(43) Doç. Dr. Sedat Veyis 

(44) Yukardaki Kaynak, 

Frans ı z Sosyoloji Okuluna göre Mantığı n Men şei Problemi, Do-

53-58, 82. «Mantığı n yap ı sı  tanınmış  bütün insan toplu-

Bruhl. 

Örnek: Sivas ve çevresinde.., Ankara 1966, Sf. 14. 

Sf. 16. 
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rupa ve Amerika'n ın inanç yap ı sını  te şkil eden H ıristiyanlık ve Yahu-
dilik içerisinde muhtelif bat ıl inanç kal ınt ıları  önemli bir mevkidedir. 
Hostia mucizesi iddias ına inananlar, vaftiz seremonileri, ya ğ  ve suyla 
iş lemler, vakit vakit Meryem'in görünü şü ve kerâmetleri iddias ı , ayazma 
ve adak yerlerinden, kilise içindeki veya çevresindeki kutsal say ılan 
yerlerle temas veya devretmek gibi davran ış lar, .. dikkate al ınmağı  
gerektirmektedir. 1950 y ı lında Papal ığı n, Meryem'in k ıyam ettiğ ine, 
ölmediğine, asil suça sahip olmad ığı na dair kesin ilânma ra ğmen, 
Efes'te papazlar nezaretinde yap ılan Meryem ziyareti münasebetile, 
ufak bir oda içinde cereyan eden hareketler ve b ırakılan e şyalar, bezler, 
mumlar v.b. Ortodokslar ın ikonları  kutsal tan ıyarak onun kar şı sında 
takınd ıkları  tavır, umumiyetle tahsilli, kültür sahibi kimselerin i ş leridir. 
Bu itibarla bât ı l, boş  inanc ın veya hurâfat ın tarifini yapmak ve umumi, 
ortak bir hüküm ç ıkarmak pek güçtür. Esasen tarih boyunca bat ıl 
inanc ın ,kendisi ve tarifi de ğ iş ikliğe uğ ramış tır. Die Religion in Gesc-
hichte und Gegenward adl ı  eserin birinci cildindeki bât ıl inanç (Aberg-
laube) maddesi bunun aç ık bir örne ğ ini teşkil etmektedir. Her nekadar 
Wilfried Nölle, bât ıl inanmay• " İ lmi idraklere veya mûteber dini gö-
rüş lere uymayan, ayk ırı  olan, tabiat üstü olaylara ve yarat ıklara inan-
mak ve bu inanmadan ç ıkan âdetler" (45) olarak çal ış maktaysa 
da Yahudilikte, H ıristiyanlıkta, Hinduizimde, Taozimde, Ya ş ayan 
Buddizimde, Ş intoizim'de, Lâmaizim'de (Kutsal kitaplar ı  içerisinde,) 
ve ona göre yap ılan hareketlerde... öyle inançlar, onlara s ızmış , veya 
orijinalleri bulunmad ığı ndan içersine kat ılmış  öyle inançlar mevcuttur 
ki, onları  bu tarif içine almak gerekebilir. Böylece mesele çok kar ı -
şı k, çok çetin bir safha arzeder. Hattâ materyalist kimselerde, ki ş ileri 
tap ını rcas ına putla ş tırma, cinsiyetle, u ğurla, maskotla v.b. ilgili bat ıl 
inançlar dikkate ş ayandı r. 

Çeş itli tarifleri derleyip daha geni ş  ifadeye çal ış an Doç. Dr. Veyis 
Örnek'in: "Korku, çaresizlik, ça ğ rışı m gibi psikolojik nedenlerle beliren 
geleceğ i bilmek arzusu ile, tesadüfi benzerlikleri iyilik veya kötülü ğün 
ön belirtileri olarak de ğerlendiren, bilimin ve geçerli bir dinin reddet-
tiği birtakım doğa üstü kuvvetlere inanan, ku ş aktan ku ş ağ a geçen 
yanlış  ve bo ş  inanmalara" (Sf. 20) bât ıl inanç denilmesi de tart ış mayı  
gerektirebilir. Burada hangi ilimin hangi konudaki kesin, mutlak hükmü 
ve geçerli dinin ne oldu ğu veya neyi reddetti ğ i tahlili gerektirir. Günü-
müzde saydığı mız dinler de elveri ş li vasat mevcuttur. Avrupa'da, A- 

(45) Die Religion in Geschichte und Gegenward, Aberglaube maddesi. Wilfried Nölle: 

Völkerkundlic'hes Lexikon, München 1959 ,S. II. Ve 41. notta zikteti ğhniz kaynaklar. 
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inerika'da daha birkaç yüzy ıl önceye kadar büyücüler,"cad ı lar" 

yakıldığı , ş iddetle cezaland ırıldığı  halde modern cemiyetlerde ve büyük 

ş ehirlerde büyücüler, falc ılar, yıldız falları , üfürükçüler tahsilli insan-

lar aras ında bile rağbettedirler. Sovyet Rusyada ise bat ıl inançlar, 

manevi temeller aradan çekilmek istenildi ğ inden büsbütün yay ılmak 

istikametini göstermektedir. 41. Notta Veyis Örnek'ten nakletti ğ imiz 

cümleler ve ö ğ retmen, yazar Kadircan Kafl ı 'n ın "Ta ş tan Medet Uman 

Gençler" fı kras ı  bu hususu teyid etmektedir. (46) 

Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri ile birlikte 45 ilde yap-

mağ a çalış tığı mız ara ş tırmalar, mum yakma, bez ba ğ lama v.b. ilgili 
olayları  önlemek üzere baz ı  türbe pencerelerine "mum atmak yasakt ır." 

"Mum yakmaymız " v.b. ve bu hususta vaazlar, hattâ Diyanet İş leri 

Reisliğ inin yayınları  yeteri derecede tesirli olamad ığı na göre, bunlar da 

insan Psikolojisinin, sosyal-psikolojinin derinli ğ inde başka sebepler 

aramağı  gerektirecek noktalar beliriyor. Türkiye'de, Türbelerin kanunen 

kapatıldığı , ziyaretlerin yasak edildi ğ i, bir kı sım türbelerin tahrip edildiğ i 

devrelerde bile gizli ziyaretler olmu ş  ve bu konuda çe ş itli halk inançlar ı  
sürüp gitmi ş tir. Büyük ş ehirlerde ya ş ayan, az çok yabanc ı  dillere âş ina, 

başka memleketler dola ş mış , sosyetede ad ı  geçen baz ı  kimselerin, ga-

zetelerde birço ğu bir iki gün önce yaz ı  iş leri mensuplarınca geli ş i güzel 

uydurulan yıldı z fallar ının, birgün sonra ne olaca ğı nı  merak ederek, 

telefonla s ık sık gazete idarehanelerine müracaat etmeleri ve fallar ını  
öğ renme ğe çalış maları  bir vakıadır. Biz bu konunun tahlilini adakla 

ilgili türlü inançlar aras ında yapm ış tık. Bu defa ta ş la ilgili inançların 

köklerini tahlil etme ğ e çalış tık. Burada k ı saca, bu gibi inançlar ın kök-

lerini tekbir co ğ rafi saha ve medeniyete götürmekteki güçlü ğü de arz-

etmek isteriz. Henüz dünyada bütün kaz ılar tamamlanmış , zaman 

bilgisiyle vâz ıh ve ilmi olarak tesbit edilmi ş , kavimlerin dinleri ve her 

çeş it inançlarının bir tablosu zaman s ıras ıyla çıkarılmış  değ ildir. Üs-

telik hangi kavmin nerede nezaman, nas ıl yayıldığı , ne gibi inançları  
gittikleri yerlere götürdükleri, oralarda ne gibi inançlar bulundu ğu, 

onları  nasıl, ne ş ekilde etkiledikleri ve bu çe ş it âdet ve inançlar ı  nas ıl 
benimsettikleri hakkında yeteri kadar ilmi kaynaklara ihtiyaç bulun-

duğu a ş ikârdır. Ayr ı ca tarihin çok eski ça ğ larında, münasebet kurul-

ması  güç uzak k ı talarda ayn ı  çe ş it veya benzer inançlar ın bulunuşu 

hatırlanacak olursa, insan ın ortak vas ıfları  ve mü ş terek duygu ve dü-

ş ünce, ve inanç mekanizmas ı  bakımı ndan yakınlık gösterdiğ i hususunu 

46 Kadircan Kafl ı , Ta şdan Medet Uman Gençler, Tercüman, 4 Aral ık 1967. 
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da gözden uzak tutmamak gerekece ğ i düşüncesinde oldu ğumuzu arz-

etmek isteriz. 

Agnostik veya yaln ı z bilimci bir tav ır ve zihniyette kalmak mümkün 
olduğu takdirde, ileri tahsil seviyelerinde bile, bilimin ula şmadığı  veya 
kendisini aydınlatamadığı  ve ç ıkarın, ihtiyac ın giderilemedi ğ i yer ve 
zamanda, gelece ğ i bilmek iste ğ i, büyük felâketler, tedavisi günün t ıb-
bi imkânlariyle mümkün olmad ığı  hallerde, kı s ırlık, sevgi, evlenmek 
v.b. türlü çâresizlikler, telkinler alt ında-ayd ın kiş i-sayılan kimsenin 

bile, türbe, kutsal yer ziyaretleri, adaklar ı , okuma, v.b. ve bu gibi 
inançlara yöneldiğ i sabit bir olgudur. 47  

Bununla beraber böyle sihri, majik, tı ls ı m ve afsunu, falal ık v.b. 
yasaklayan bir dinin manevi tarafı ndan tatmin eden bir inancı n, olum-
lu bilimin etkisi arttıkça, uyanc ı  ve seviyeli manevi e ğ itim ve ö ğ retim 
başariyle uygulandı kça, halk eğ itimine önem verildikçe, toplumun dün-
ya ve hayat görüş ü olgunlaş tı rı ldıkça, türlü ihtiyaçları  güvenliğ i ve hu-
züru sağ landıkça, bunlara benzer başka tip ve nevideki inançlara sapma 
eğ ilimleri dikkate alındıkça, bâttl inanç, hilrafe tipli eski kal ı ntı ları n 
gittikçe etki ve kesafetinde azalma ümit edilebilir. 

47 Dr. Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş -

tı rma (Doktora Tezi): (Ankara'da Adakla Ilgili Sözler Ve Adaklar), Ank. Univ. İ lâh. Fak. Der-

gisi C. IX, 1961 den Ayr ıbasun. Ankara 1962. 

(Dr. Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara üniver-

versitesi hâhiyat Fak, Yay. Ankara 1967.) 
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1937. 
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Büyücülük en çok Almanyada yayg ı n, Akş am, 30 May ı s 1963. 

Büyücüler "alt ı n çağı nı " yaşıyor. Büyü dünyan ı n her tarafı nda salgı n 
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1965. 

Firdevsi: Ş ehname, C. 4. S. 891. 
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İstanbul falcı lar cenneti oldu. Falc ı lar aras ında Kolej, Frans ı z kı z Lisesi 

ve üniversite mezunlar ı  da var, her gün ortalama olarak 3000 
kad ın bu falc ılara ta şı nıyor. 
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Varlık Yayınevi. 
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Örnek, Sedat Veyis (Doç. Dr.): Sivas ve Çevresinde Hayat ın 

Çe ş itli Safhalarıyla Ilgili Bat ı l İ nançlar ın ve Büyüsel I ş lemlerin 
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özbaç, Ömer: Gaziantep dolayları nda Türkmenler ve Baraklar. 1985. 

özgüç, Tahsin (Prof. Dr.): Ön tarihte Anadolu idollerinin anlamı . 

Ankara -eni. Dil- Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Dergisi, Cilt II. Sa. 1. 
Kas ım-Aralık-Ankara 1943, sf. 65-72. 

Özgüç, Tahsin (Prof. Dr.): Die Bestattungs brduche im Vorge-
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Kadı nları n hücumuna uğ rayan heykel, Revenna ( İ talya) 28, (A. P.) 

Cumhuriyet 30.12.1964. U ğur için. 

Ko ş ay, Dr. Hamit Zübeyr: Doğu Anadolu Mezarhklanndaki 

Koç ve Koyun Heykelleri, Milletleraras ı  I. Türk Sanatlar ı  Kong-
resi 1959, Ankara 1962. 

Tezatlar ülkesi Hindistan, Time'dan türkçeye çev. S. Ş . Y., Mayıs 1960 

Schimidt, (Prof.) W. P.: Ursprung der Gottes Idee, Bd. 9. 

8000 büyücü, Yeni Istanbul 24 May ıs (Ingilterede 8000 büyücü 
ve "Fransa da, ad ımbaşı nda falcı lar, bak ı cılar, okuyup üfleyiciler" 
ayrıca" Fransada Lourde manast ırına her yı l binlerce hasta"mn 
Ş ifa bulmak üzere gittikleri, anlat ı lıyor. 

Sepetçio ğ lu, Mustafa Necati; Yarat ıhş  ve Türeyi ş - Türk Destan ı -

Türk Kültürünü Ara ş tırma Enst. Ankara 1965. 

Sümer, Faruk (Prof. Dr.) Oğ uzlar (Türkmenler), Ankara 1967. 

Tansu ğ  Kadriye (Dr.) ve Özel İ nanl ı : Sumerlerin dünya gö-

rüş ü ve Babil edebiyat ı na toplu bir bakış , Dil-Tarih-Coğ rafya fak. 
Dergisi, Cilt VII, Sa. 4, Aralık, Ankara 1949, Sf. 551-581. 
Türk Ansiklopedisi, C.V. Ankara 1952. 

220 
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Turan, Osman (Prof. Dr.): Selçuklular Tarihi ve Türk - İ  slöm 
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Turhan, Mümtaz (Prof. Dr.). Kültür değ iş meleri II. basım, Ist. 

1959. 

Thurnwald, R., Neue Forschungen zum Mana Begriff (Ar. W 27, 
1929), 93-112. 

Tosun, Mebrure (Prof. Dr.): Sumer - Babil tanrı  sembollerinin ad-

ları  üzerinde bir araş tı rma. Ankara Üni. Dil-Tarih-Co ğ rafya Fakül-

tesi Dergisi, Cilt XVIII, Sa. 3-4, Temmuz-Aral ık 1960, Ankara 

Türk Tarih kurumu bas ımevi 1962, sf. 261-273. 

Türk Ansiklopedisi. C. V. Ankara 1952. 

Orgun Z. – G ı yas Yetkin, Edremit (Tarihçe ve rapor) 1963 yı lında 

sunulmuş tur. 

Tuncer, G ü 1 e n s o y: Türkler de 3, 7, ve 40 Say ı ları , Bayrak 

(dergisi) Ankara 1966. Ayr ı bas ım. 

Önder, Mehmet, Anadolu Efsaneleri. Türk Kültürünü Ara ş tırma 

Enst. Ankara 1966. 

Öner, Doç. D r. Necati: Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mant ı -

ğı n Men ş ei Problemi, Ilâh, Fak. Yay. Ankara 1965. 

Ümitvar, A.: Be ş  y ı lda 54 Ülke, Japonya'da sosyal hayat, Yeni 

Sabah, 8. Ağustos 1960. 

Ünal, Ferit, Hacıbektaş  ilçesinin turistik önemi, Karahöyük (dergi), 

Hac ı  Bekta ş  kültür, kalk ınma ve yard ı m derne ğ i, yıl 1, sayı  2. 1 
Ağustos 1964, sf. 4, 11, 15, 17, 18. 

20. asırda böyle ş ey olmaz, Hürriyet, 5 Mart 1964. 

Yağma (dergi), Y ı l. 2. sa. 4. sf. 140. Tahran H. 1328. 

Yetkin, G ı yas, Kuruluş undan bugüne kadar Edremit'te olup bitenler, 

Bal ıkesir 1957. 

— Sarı  k ız efsanesi, Sohbet, Edremit gazetesi, 11 Nisan 1961 

	 Röportaj: Sarı  k ı z – Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye Öner, 

Sohbet, Edremit gazetesi, Temmuz 1962, 8 say ı  tefrika edilmi ş tir. 

— Edremit, Bal ıkesir 1939, Türk pazar ı  basımevi. (Sarı  kı z efsânesi) 
sf. 77-78. 

Yetkin, Kadri, Edremit Coğ rafyası ndan yapraklar, Edremit 1952, 
Emel matbaas ı , sf. 2. 
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Yetkin (G ı yas), Edremit tarihinden yapraklar, Ist. 1949. 

Wells, H. G. K ı sa dünya tarihi, çev. Ziya İ shan, 2. bas ılış . Istanbul 
1962. sf. 158. 
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"Islâmlarda Ta ş la Ilgili Gelenekler ve Inançlar" Bölümüne dair 
kaynakların bir kısmı  bibliyografyaya al ınmış t ı r. 

Mana, büyü konusunda kaynaklar ın çoğu topluca 183 ve 188. 
sayfalarda gösterilmi ş tir. Keza bât ıl inançlara dair bir k ı sım kay-
naklar topluca 192. sayfada belirtilmi ş tir. 
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— 1 — Edirne — 

Tiirbeye yakın taş lar (üzerine çıkıldığ mda döndürdügüne inanılıyor.) 

— 2 — 

Edirne — Selimiye. Döndürdiiğüne inandıkları  taş  üzerinde kadınlar 

231 



— 3 — 

Edirne — Selimiye 

— 4 — 
Edirne — Selimiye 
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— 5 — 

Edirne — Selimiye 

— 6 — 
Edirne — Selimiye. Bir kad ın büyük olan ve döndüğ iine inandığı  taş  üzerinde. 
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— 7 — 

Edirne — Selimiye. Döndürdiiğ iiıı e inandıklari taş lardan ayrılan hanı mlar, 

netieeden memnun olmayacak konu şuyorlar. 

— 8 — 

Edirne — Selimiye. Kap ıya yakın olan küçük yuvarlak taş . 
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— 9 — 

Edirne — Selimiye. 

» 
Edirne — Selimiye. Büyük yuvarlak ta ş . 
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— 11 — 
Selimiye (Edirne) büyük yuvarlak ta ş . 

— 12 — 
Kayseri — Battal'da at ılan küçük niyet ta ş ları . 

236 



— 13 — 

Kayseri — Battal türbesinde küçük ta ş lar. 

— 14 — 

Kayseri — Battal semtinde Hz. Ali'nin oldu ğ u iddia edilen izler. 
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— 16 — 

Haaandede camii. Duvar üzerinde ziyaret edilen Karataş  bulunuyor. 

— 15 — 

Kayseri — Battal. Has. Ali'nin olduğu iddia edilen izleri seyredenler. 



— 17 — 

Hasandede — Kutsal say ılan Karata ş . —çerçeve içerisinde- 

- 18 — 

Hasandede camii duvar ır.da kutsal say ılan Karataş 'ı n duvar üzerindeki mevkii. 



• 

— 19 — 

Sivas — Kadı  Burhaneddin. 

— 20 — 

Sivas — Kadı  Burhanettin 



— 21 — 

Mezartasiarma yapış tırilmış  niyet taslari. 

— 22 — 

Söğ iit — Borcak köyü Akçaalan deresinde "Dur taşı ". 



— 23 

Söğüt — Borcak köyünde Akçaalan deresinde Hz. Ali'nin 

atarsın ayak izleri olduğu iddia edilen yer. 
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— 24 — 

Haetbekta ş  — Delikli ta ş . 

— 25 — 

Daelbekta ş  — Delikli taş  



— 26 — 

Haeı lıekta ş  — Çilehane kayalar ı . 

— 27 — 

Haellı kta ş . Svrıngaç = Kuluç kayas ı . ( Ş ifa' için çıkilan taş ) 



— 28 — 

Haeıbektas. Mezar arkas ında Atkaya. 

— 29 — 

Haedı ektas — Arkada Atkaya. 
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— 30 — 

llac ıbektaş  — Niyet ta ş ları . 
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— 31 — 

T. XIII. Yüzy ı l ortaları . Konya'da İnceminareli müzede bulunan bir mezartako. —Avc ı  figürü— 

(Doç. Dr. Haltik Karamagarak'n ın koleksiyonundan) 
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SEK İ L 1 

— 32 — 

Prof. Dr. Kı lıç KöKten'den: Bal ık Heykeli veya mezar an ı tı . (Kars çevresinde.) 

Lev. XVI. ya göre yap ı lmış tır. 

— 33 — 

Kıbrıs—Hala Mum tiirbesinde bo ş lukta durduğuna inanı lan taş . 



— 34 — 

%Ilmi sanılan, mezar an ıtları  veya heykelleri. 
Türk Kültüründe A. İnan'm makalesindeld resimler. 
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36 

,F0 

— 35 — 

Kudüs — Sahre(a) 	(Haceri Muallâk(a). 

(isliimlarda, Ta ş la ilgili gelenekler ve inançlar kitabun.zdan) 

Kudüs. Sahrz = (Hacer-i Mualliik(a) (Bo ş lukta durduğunu inanılan taş ) 



— 37 — 

Kudüs — Sahre = (Hacer-i Muallâk) bo ş lukta durduğ una ha-ulan ta şı n planı . 

— 38 — 

Hacer-i Esved. ( İslâmlarda ta ş la ilgili gelenekler ve inançlar) kitabmuzdaki resimlerden. 
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iNDEK S° 

_ A _ 2 

Abakan 54, 62, 91 

Abbas 65n, 66 

Abdullah b. Tahir 48 

Abdülkadir Türbesi 129 

Abdülvehhap Bey 96n 

Abdülvehhap Beyin Mezar Ta şı . Çarhacı  Ali 

Paşa Evlâtları na ait Mezar Taş ları  96n 

Abdülvehhap Gazi Camii 155 

Abdülvehhap Gazi Türbesi 155 

Abdürrezzak Semerkandi 50, 51 

Aberglaube 3n, 33m, 194n 

Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei. 

Bak: Medizin 192n 

Aberglaube und Zauberei von den ültesten Zei-

ten und bis in die Gegenwart 21n, 183n, 

188n, 192n, 

Aberglauben und Medizin, 192n 

Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi 

97n 

Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi. 

Ermenek ve Mut Abideleri 138n 

Abraham 46n 

Abu şka 52 

Acaibü'l-Mahliikat 67, 73 

Acem 36n, 38, 39, 50 

Acıpayamlı , Orhan 90n, 160n, 161n, 192n 

Adak, 2, 17, 31, 34, 76, 77, 83, 84, 105, 109, 

115, 119, 120, 130, 131, 137, 195, 196 

Adak Yerleri 130n 

Adal, O. S. 150n 

Adana, 109, 114n, 123 n, 125, 126 

Adem (Hz.)) 52, 172 

Aden 28 

der Adlerkult bei den Völkern Sibiriens 96n 

Afrika 20, 21, 22 

Afrikanische Religionen 23n 

Afrodit 13, 165, 186 

Afyonkarahisar 13, 94, 97, 98, 166, 174, 177 

Afyon, Eski ş ehir ve Civar ında Halk inanma- 

maları  98n 

Agada 29 

Agnostik 196 

4yptische Religion 7n, 95n 

Ağaç veya çal ı  altına taş  atma 125, 169, 

171 

Ağı nek dağı  152 

Ağ lıyan kız 149 

A ğ larkaya, 123n 

Ağ lar kaya 122, 123n 

Ağ layan Taş  kadın 148, 170 

Ağ rı  99 

A ğ rı ' da yatan dev bir gölstaşı  var 99 

Ahiler 96n 

Ahilik 36n, 145n 

Âhiret 78, 86 n 

Ahlat 94, 95, 96n 

Ahlat Kitabeleri 96n 

Ahmet Ağa 145 

Ahmet Ağ a Köyü 149 

Ahmet Duran 156 

Ahmet Duran Ziyaretgöhl (Sivas) 155 

1 Indeksin haz ırlanmasında gayretlerini esirgemeyen Kütüphane Müdürü Ihsan Inan'a 

burada te ş ekkür ederim. 

2 Kitap isimleri italik dizilmi ş tir Sayfalar ı  gösteren rakamlar ın sa ğ  üst köş esindeki 

küçük (n) harfi, izahat ın (dip notu) nda oldu ğuna i ş arettir. 
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Ahmet Efendi 77 

Ahmed b. Muhammed'ül-Hamedani 47, 60 

Ahmet Vefik Pa ş a 42, 53n, 109 

Ahş a 61 

Ak-örünk 60 

Akabe 59 

Akatça 9 

Akbulut , Neclâ 128n 

Ak büyü 185, 187 

Akçaalan Deresi 112 

Akçahan (Sivas) 156 

Ak dağ  37, 40 

Akdeniz 10 

Akik 8, 9, 28 

Akkad 8, 163 

Akkaya Semti (Sivas) 155 

Akkaya , Ş ükrü 104, 156n, 158n 

Akkoyunlu 94, 176 

Akra 22 

Akropolis 16 

Aksai Ş ark 43 

Aksaray 78 

Aksayı  Hatay 57 

Aksel, Malik 92, 94n, 98n, 112n, 117n, 120n, 

122n, 126n, 127n, 128n, 158n 

Ak ş am 21, 180n 

Akşehir 94, 138, 143, 176 

Ak şehir Türbe ve Mezarları  94n 

Aktaş  3 

Aktaş  Köyü 113 

Akta ş  , Mehmet 103 

Akurgal, Ekrem 12 

Akyava ş , Ragıp 44n, 68 

Akyürek, Ali 140 

Alâeddin Camii (Konya) 138 

Alâeddin Mehmed (Harizmi) Sultan 56, 57 

58 

A. Lal taşı  9 

Alaska 71 

Alaşehir 149 

Alevi (ler) 102, 107, 109, 125, 141, 168, 176 

Alevilik 38n, 141, 145n 

Alevilik, Ahilik, Bekta ş ilik 38n, 145n 

Algamiş  taşı  9 

Ali (Hz.) 76, 79, 102, 103, 107, 112, 113, 117, 

136, 166, 167, 168, 182 

Ali Babayı  Kebir (Sivas) 155 

Ali Çelebi 142n 

Aliga ta şı  9 

Alignements 86, 87 

Aliler Sırtı  143 

Ali Paşa , Çarhac ı  96n 

Ali Rıza, Bak: Yalg ın 123 

Ali Ş ir (Neval) 52 

Ali Taşı  100 

Ali Vâhit 113n 

Allah 27n, 28, 30, 32, 48, 49, 53, 54, 56, 59, 

61, 62, 99, 111, 121, 132, 142, 143, 150, 

158, 160, 165, 186, 190 

Allah' ın evi 27, 108, 165 

Alliyömen 178 

Alman 17, 18, 180 

Almanbert 69 

Almanca 75n, 92n, 99n, 185n 

Almanya 180,1181, 192n 

Almanya'y ı  İstilâ Eden Büyücüler 180 

Alp, Sedat 10 

Altay 49, 54, 55, 62, 91, 97n, 175, 177 

Altayca 44 

Altından Geçilen Ta ş  120 

Altın Dede ve Oyuklara Konulan Ta ş  126: 

169 

Altın I şı k 35, 40 

Altın Ordu 69 

Altın Sahili 22, 165 

die Altisraelitische Religion 29n 

Altköy 120 

die Altsemitischen Kulturen 163n 

die Alttürkische Inschriften in der Mongolei 

Zweite Folge 73n, 89n 

Alttürkische Steinfiguren in T ııı m 92n 

Aluminyum ve Sodyum Tuzu 70 

Amarna Çağı nda Ilurriler 10n 

Amasya 103, 105 

Amerika 2, 21, 22, 164, 179, 180, 181, 183, 

192n, 194 

Amerika Birle ş ik Devletleri 187, 193 

Amin -Sök! 76 

Amonit 24 

Amphibole gurubu 70 

Amu - Derya 73 

Amulet 92, 175, 185, 191, 19211 

Ana 6 

Anadolu 1, 6, 7n, 12, 38, 51, 74, 76, 81, 82, 

83, 92, 94, 95, 96n, 97, 102, 104, 107, 

111, 112n, 113, 114n, 117n, 120n, 122n, 
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12311, 126n, 127n, 128n, 140n, 141, 

146n, 156n, 160n, 175, 176, 177, 178, 

189 

Anadolu Alevileri ve Tahtac ı lar 102 

Anadolu'da 14, Yüzy ı l Resimli Selçuki Mezar 

Taş ları  96n 

Anadolu'da Sihirli Taş lar 113, 114n, 123n, 

124n, 126n, 146n 

Anadolu'da Tasvirli Türk Mezarta ş ları  Hak-

k ı nda Bir Araş t ırma. K ı rş ehir'de H. 

709 (1310) 

Tarihli Tasvirli Bir Türk Mezarta şı  95n, 

176n 

Anadolu Efsâneleri 82 

Anadolu Efsâneleri 12n, 13n, 15n, 82n, 139n, 

160n 

Anadolu Etnoloji ve Etnografyas ı : Türkmen-

Baraklar 140n 

Anadolu Evliyalar ı  111 

Anadolu Halk Resimleri 92n, 94n, 112n, 

117n, 120n, 122n, 126n, 127n, 128n, 

139n, 158n 

Anadolu Hurgifeleri 97, 128 

Anadolu İsyanları  38, 141n 

Anadolu Ta ıtrı ları  12n, 83n 

Anadolu Türk Asür ve Mahkül ı âtı  Tetebbua-

t ına Esas 96n 

Anadolu'nun Dini Tarihi 7n 

Anıt 7, 13, 163, 167, 177, 178 

An ıt (dergi) 96n 

Amtta ş ları  7, 13, 163, 167, 182 

Animalizm 183 

Animatistik inanç 183 

Animatizm 183 

Animizm 20, 22, 183 

Anka 94 

Ankara 53, 93n, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 

105n, 111n, 127, 130n, 140, 145, 150, 

195, 196n 

Ankara Ara ş t ırmaları : Ş air Hasan Dede 140n 

Ankara Cebeci Ortaokulu 111n 

Ankara'da Adakla Ilgili Sözler ve Adaklar 

93n, 99n, 196n 

Ankara'da Beydili A ş ireti, Etnolojik Köy 

Araş t ırmaları  140n 

Ankara'da Yağmur Duası , Türk Halk Bilgisi 

Anketlerine Cevaplar 102n 

Ankara Etnografya Müzesi 145 

Ankara'nın Bay ı ndır Köyünde Ya ğmur 

Duası  101n 

Ankara Ticaret Postası  128n 

Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri- 

45 Ille Karşı laş t ı rma 93n, 99n, 102, 

105n, 130n, 140n, 195, 196n 

Ankermann, Bernhard 20 

Ant 16, 164 

Antalya 2n, 53, 82, 83n, 103 

Antalya'daki Yanartaş  83n 

Antalya'da Yap ı lan Keş ifler 2n 

Antalya Kütüphanesi 53 

Anthropos (dergi) 86n, 183n 

Antimuan 8 

Antropomorfizm 6 

Anwander, Anton 3n 

Anxoretek 23 

Apollon 148, 164 

Arabi 63 

Aral 45, 90 

Aramca 28 

Arap(lar) 26, 49, 50, 55, 72, 73, 172, 189, 190 

Arapça 42, 43, 84 

Araz, Nezihe 2n, 111 

L'Archeologie Prehistorique 44n 

Archiv für Religionswissenschaft 3n, 96n, 

183n 

Ardahan 94, 95 

Are ıve Civilized 187 

Arkadia 15 

Arpaçay 178 

Arsenik 8 

Arseven, Celal Esad 84n, 85n, 86n, 87n, 96n 

Arseven, Veysel 140 

Arslan 178 

Arslan Han 49 

Arslan, Orhan 151 

Ars Orientalis 94n, 96n, 177n 

Artemis 148 

Arunga 183 

Arunta 2 

al-Asaru'l-Bakiye 75 

Asar'ül-Buldan 73 

Aserat ha dibrot 30 

Askeri Lise (Bursa) 113 

Aslanapa , Oktay 96n 

Aslanbay, Muhittin 122n 

Astoret 12 
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Astrolith 7 

Asur 8 

Asya 7n, 24n, 44, 70, 71, 77, 78, 85, 87, 91, 

176, 177, 189 

kşı k Pa şa 140n, 141 

A şı k Paş a Türbesi 140n, 141. 

Asman ta şı  10 

At 178 

Atalar Sözü 4 

Atalay, Besim 41, 50n, 69n, 145n 

Atar ım 12 

At Batugol 71 

Ateriyen 2, 6 

Ate ş  59 

Atılan Ta ş  104 

Atina 12 

At Kaya 147 

Atlas 15 

Ats ız (Mecmua) 114, 123, 126n, 127n, 146n 

Ats ız (Nihal) 39n 

At Ta şı  144, 145. 170 

At yelesi 61 

Auerbach, Elias 29n 

Aus Sibirien 54 

Auvara 11 

Avrupa 2, 18, 45, 46, 78, 87, 92, 166, 179, 

180, 192n, 193 

Avustralya 2, 20, 21, 22, 32, 164, 165, 183 

Ay, 7, 11 

Ayak Dede 105 

Ayak Ş ahidesi 93 

Ayak ucu ta şı  93 

Ayasofya 127, 130, 171 

Ayasofya Kütüphanesi 53n 

Aya ş  53 

Ayazma 17, 31, 165, 186 

Aydın Baba 123 

Aytekin , Sefer 142n 

Ayvaşı k Dede 102 

Azer 7n 

Azerbaycan 74, 176 

Azeri 74 

Azilien 2 

Azmi Nihad 129n 

- B - 

Baar, Dr. 46 

Bahaller 96n 

Babatepe 109, 110 

Babil 6, 8, 187 

Babil 8n 163 

Babilonya 10, 26 

Babu Ta şı  79, 167 

Babürname 41 

Bademler Köyü 132 

el-Badgisi, Davud b. Mansur b. Ebi Ali 48, 

60 

Baharözü Köyü (Sivas) 156 

Bahçeci, Mehmet 112n, 149n 

Bahr-i Ahmer 146 

Bakırçay 133n 

Bakırköy 131 

Bakılar Da ğı  132 

Balasagun 36 

Balbal 78, 88, 89, 90, 91, 92, 167, 175, 176 

Balcıoğ lu, Tahir Harimi 37, 38n, 107, 108, 145, 

146n 

Balık 178 

Bal ıkesir, 105, 106, 166 

Bal ıkesir 105n 

Balkan Harbi Ş ehitleri 119 

Balkan , Kemal 6n , 8, 10n 

Balkanlar 192n 

Balkık 60 

Balı kkaya 115 

Bang 88 

Baraklar 140 

Bardakç ı , Cemal 38n, 141, 145n 

Barda ta şı  9 

Barthold, W, W. 5111, 75, 88, 89n, 90n, 96n, 

177 

Başak demeti, 139n 

Baş çiftlik Köyü 158 

Ba şkale 94, 95 

Başka Ülkelerde Adak ve Adak Yerleri 31 ıı , 

99n, 192n 

Başkurtlar 74 

Baş langı c ı ndan Zamanı m ıza Kadar Türkiye 

Tarihi 91n 

Baş  ş ahidesi 93 

Baş  - ucu ta şı  93 

Bat ı l itikatlarla ilgili Taş  Metinler Üzerinde 

Çalış ma 8n 

Bâtıni 107 

Battalalt ı  Semti (Kayseri) 135 
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Battal Gazi 117, 122n, 135, 136, 166 

Battal Gazi Türbesi 135, 136 

Bowenite 70 

Bavyera 2 

Bayat Dedeleri 132 

Bayatl ı  Mahmut o ğ lu Hasan 52 

Bayatl ı  , Osman 133n 

Baydur, Suat Yakup 14n, 16n 

Bayındır Köyü 101, 150 

Baykal 71 

Bayrak (Dergi) 174n 

Bayram 6, 17, 22, 79, 117 ıı  
Bayramiç 114 

Bayrı , M. Halit 129n, 130 

Baz 89 

Baz Ka ğ an 88, 91 

Beer, Georg 26, 27n, 28n, 29n, 182n 

Behn, Friedrich 163n 

ein Beitrag zur Semitischen und Allgemeinen 

Religionsgeschichte. Bak: Steinvereh-

rung bei den Israeliten 26n 

Bekta ş  3 

Bektaş i (ler) 96n, 104, 107, 108, 141, 144, 145, 

147 

Bekta ş , Hacı  Bekta ş  Veli 145n 

Bekta ş iliğ in Men ş eleri 145n 

Bekta ş ilik 38n, 141, 144, 145, 146 

Bekta ş ilik ve Edebiyat ı  145n 

Bekta ş ilik ve Son Bekta ş iler 144, 145n 

Bekta şi Taşı  125, 141, 169 

Belçika 192n 

Beldibi 2 

Belirli bir ta ş  etrafında yürütülme 104 

Bellerofantes 82 

Belleten lln , 89n, 90n, 91n, 

Beltir'ler 77n 

Beltir'lerde Tanrıya (Gök'e) Kurban Merasimi 
Meselesi 77n 

Benekay, Yahya 13211 

Beni İ srail 107, 145 

Ben Taşı  87 

Bereket 15, 38, 126, 139n, 178 

Bereket boynuzu 139 

Bereket nal ı]. 139n 

Bereketlilik kültü 87 

Bereketlilik ta ş ları  26, 163, 169 

Bere şit 27, 28n 
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Kur'an-t Kerim 1, 117, 134, 150, 158, 172, 190 

Kur'an-t Hakim ve Medi-L Kerim 101n 

Kur'an-t Kerim ve Türkçe Anlam ı  101n 

(Kurat) Akdes Nimet 51n 

Kurbağ a 180 

Kurban 7, 17, 20. 23, 28, 32, 42, 75, 76, 77, 

84, 86n, 90, 119, 125, 130, 158, 163, 165, 

177, 182, 188 

Kurban kan ı  42, 52, 101 

Kurban ta şı  163 

Kurban Tepesi (Tokat) 158 

Kıı rey ş  12 

Kurgan 84 

Kurt 69, 71, 178 

270 



Kurtba ş  Ağa Ş ahbender 178 

Kurtbo ğan 105 

Kurtş eyh 135n 

Kurt ş eyh Mahallesi (Devrekâni) 135 

Kut Da ğı  38 

Kutlu (Kutluca) 122 

Kutlu Dağ  35, 39, 40, 141 

Kutlu ğ  Han 47 

Kutlukaya (Sivas) 156 

Kutlu Kaya 3, 5, 34, 36, 38, 108, 167, 188 

Kutlu taş lar 3 

Kutsal fuhu ş  7 

Kutsal Kaya 29, 33, 165, 186 

Kutsal Kitaplar 194 

Kutsalla ş an ta ş  anıtlar 26, 165 

Kutsal Ta ş  (lar) 1, 5, 8, 14, 16, 27, 28, 30, 31, 

72, 74, 107, 108, 109, 163, 165, 168, 

186 

Kutsal Toprak 160 

Kut Taş  108, 145 

Kuvle deliğ i 136, 137, 171 

Kuzucu köyü 128 

Küçük Asya 11, 16 

Küçük Çaml ıca 131 

Küçük Mitologya Sözlü ğ ü 15n 

Küçük Mitoloji: Yunan Roma 17n 

Kül Tegin 89, 90n 

Kül-Tegin An ı t ı nda 1958 de Yap ı lan Arkeoloji 

Araş t ırmaları nın Sonuçları  90n 

Kültür Değ iş meleri 187n 

Künbet 84 

Kybele 11, 12, 133 ve 13, 16, 163 

Kylene 15 

- L - 

Laban 27, 28, 165 

Lüdvert ta şı : Za-gin-na 9 

Lâdik 151 

Lake Baykal 71 

Lâmaizm 194 

Landsberger, B. 26n 

Lao-tsu 25 

Larnaka 78 

Lâtinler 107 

"Lâ yünezzilil gayre man hadi mekânetü 

ve yen ş iru rahmetiM ve Hüve'l-Veliyyül-

Hamid" 150 

Leek, Sybil 181 

Lehçe-i Osmani 42, 53n 

Lehmann, Alfred 21n, 183n, 188n, 192n 

Lehmann, Edvard 14, 17n, 19n, 20n, 30, 183 

Lehmann, E R 183n, 184, 185 

Lehrbuch der Religions Geschichte 3n, 13n, 

14n, 16n, 17n, 18n, 19n, 20n, 23n, 25n, 

26n 30n, 31n 

Lehrbuch 4, 21n 

Lek: Ta ş  87 

Lenk Timur Tekkesi (Tokat) 157 

Lenkeran 74 

Levililer 30 

Levy-Brühl, (Lucien) 187, 193n 

Lexikon der Agyptischen Kultur 8n, 84n, 85n, 

86n 

Lidya 12 

Ligeti, L. 24n 

Likya 12 

Linga 24 

Lingam Ta şı  ibâdeti 182 

Litholatrie 7 

Lithos: Ta ş  
Litvanya 19, 164 

Lobaba 123 

Loğ ta şı  144 

Loğusa Hatun 131 

Londra 181 

Lowie, Robert E. 187 

Löhr , Hans 192n 

el-Lugatü'n-Nevaiyye 42 

Lumur, Jsl. 90n 

Lüle taşı  71n 

Macarca 96n 

Machtvorstellung und Magie 20n 

Madagaskar 20 

La Magie dans l'Inde Antique 192n 

Magische Steine 3n 

Magnezyum 70 

Mahmud Harzem şah Sultan 63 

Mahmud Hayrani, Seyyid 143 

Mahmud Kâşgari 42, 59, 60 

Mahmud b. Mansur 63 (Mehmed, b. Mansur 

64n) 

Mahmud oğ lu Hasan Bayatl ı  52 
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Mahru şa ta şı  9 

Maia 15 

Makam- ı  İbrahim 1, 167 

Makedonya 79, 167 

Makedonya Yürük Folklorü, Ondokuzuncu 

As ırda 79n 

Malatya 147 

Malaveie, Jean 23 

Malaya 20, 183 

Malazgirt 94, 98 

Malenezca 183 

Malenezya 20, 164, 183, 184 

Malta 12 

Man 31 

Mana 20, 21, 22, 25, 85, 179, 181, 183, 184 

Mana 183n 

le Mana 184n 

Mana Atna 184 

Mana, der Bergriff des "ausserordentlich 

Wirkungsvollen" bei Südseevölkern 183n 

Mana, Eine Bergriff Geschichtliche Untersuc-

hung auf Ethnologischer Grundlage 183n 

Manas Destan ı  69 

Mana Tangata 184 

Manikeizm 33n 

Manisa 82, 148, 149 

Manisa 149n 

Manisa'da Deri Sanatları  Tarihi Üzerinde Bir 

Ara ş t ırma, XVI ve X "II. Yüzy ı l Vesika-

larına Göre 149n 

Manitu 183 

Mansuri 53 

Mara ş  125 

Mardin 149 

Marul Çayı  (Tokat) 158 

Mas d'Azil 2 

Maskotçuluk 191 

Mastaba 84, 85 

Mastaba 84n 

Mater Duem Magna 12 

Materyalist 191 

Matta 33 

Maveraünnehir 48, 56, 58 

Mayadağ  79 

Maynage şer, S. D. 77 

Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben der 

Türkei 192n 

Megalith (ler) 86, 89 

die Megalithen Südostasienes und ihre Beden- 

tung für die Klarung der Megalithenfrage 

in Europa - und Polynesien 86n 

Megas: Büyük 

Mehmet Bey 96n 

Mehmet Bey Türbesi 96n 

Mehmet IV 53 

Mehmet, Fatih Sultan 109 

Mehmet Harizmi Sultan (Alâeddin) 56, 57, 58 

Mehmet Muhtar 123 

Mehmet b. Zekeriyya el-Râzi 67 

Mehpare Sultan 109n, 111 

Meinhof, Carl 23n 

Mekke 1, 5, 12, 129, 140 

Meksika 70 

the Melanesians 20 

Meleklere, cinlere, tanr ı lara atfedilen mana 184 

Me'mun 48 

Men: Ta ş  86, 87 

Menderes 115 

Menderes Çay ında Yağmur Duas ı  113 

Menhir 86, 87, 177, 178 

Mensching, Gustav 3n, 311). 

Mente ş e° ğullar ı  96n 

Mente ş eogullan Devrine ait Baz ı  Kabir Taş ları  

96n 

Merakta şı  133 

Meram Bağ lar ı  (Konya) 139 

Mercime ğ in ta ş  oluşu 143, 144 

Mercurius 15 

Merenhout, J. A. 22 

Meriç, Rıfk ı  Melül 94, 175 

Merkez Efendi 129, 130 

Merkez Efendi Türbesi 130n 

Merkür 87 

Mermer, 8, 31, 77, 114, 127, 138, 159, 164, 

168 

Mersin 150, 151 

Mersin'in Tepe Köyünde Dodu, Yağmur 

Duaları  150n 

el-Mervezt, Ebu'l-Abbas İ bni Muhammed İ bni 

İ sa 48 

el-Mervezi, Ebu'l- Abbas Isa b. Muhammed 

60 

Meryem (Hz.) 87, 194 

Meryem Ana Yortusu 13, 165, 186 
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Merzigon 103, 104 

Mescid 29 

Mescidü'l-Aksa 78 

Mesih 31, 32, 165 

Me şhed 48, 49 

Meteor 12, 27n 

Mezamir 28, 32 

Mezar 84 

Mezara ta ş  bırakmak 102, 168 

Mezar - megalitleri 89 

Mezaros 129n 

Mezarta şı  15n, 26, 27n, 78, 84, 88, 89, 91, 93, 

94, 95, 96, 97, 99, 165, 175, 176, 177 

178, 179 

Mezar Ta ş ları  94n 

Mezbah 28, 165 

Mezmur 32, 33 

Mezardan ta ş  alma 168 

Meryem Ana Yortusu 13, 165, 186 

Merzifon 103, 104 

Mescid 29 

Mescidü'l-Aksa 78 

Mesih 31, 32, 165 

Meşhed 48, 49 

Meteor 12, 27n 

Mezamir 28, 32 

Mezar 84 

Mezara ta ş  b ırakmak 102, 168 

Mezar-megalitleri 89 

Mezaros 129n 

Mezarta şı  15n, 26, 27n, 78, 84. 88, 89, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 99, 165, 175, 176 

177, 178, 179 

Mezar Ta ş ları  94n 

Mezbah 28, 165 

Mezmur 32, 33 

Mezardan ta ş  alma 168 

Mezopotamya 8, 10, 92 

Mıknatıs ta şı  8 

Mı s ı r 6, 7, 57, 58, 66, 84, 85, 86, 163 

M ısır Tarihi 84n 

Midilli 109 

Mihenk ta şı  9 

Mikerinus 85 

Milletlerarası  Birinci Türk Sanatları  Kongresi, 
Ankara 1959, Kongreye Sunulan Teb-
liğ ler 93n, 95n, 176n 

Milletleraras ı  Dinler Tarihi Kongresi 45 

Milletler Ruhiyat ı  Esasları- Iptidai Insan- 

Insanlığı n Psikolojik Bir Tekâmül Ta- 

rihinin Anahatları  188n 

Milli Kütüphane 53 

Mirhond 52 

Mirmiroo ğ lu 146 n 

Misk kokulu ı rmak 52 

Miş igan Üniversitesi 111n 

Mişna 29 

Mitologya 15n 

Mitoloji 14, 15, 16, 148, 178, 179 

Mitspa 28 

Mitton, David Gordon 12-13 

Moğ olca 42, 44 

Mo ğolistan 73n, 91 

Moğolistandaki Türkçe Kitabeler 73n 

Moğ ollar 44, 51n 

Molla Gazi 75 

Molla Mehmet 123 

les Monuments Tures d'Anatolie 96n , 97n 

Moran, Adli 21n, 22n 

Morenz, Siegfried 7n. 85n 

Mor yakut 28 

Moscati, Sabatino 163n 

Mozole 84 

Mü'cem'ül-Büldan 47, 60 

Mucur 140, 144 

Mudanya 114 

Mudurnu 113 

Muğ la 150 

Muhammed (Hz.) 12, 78, 159, 168, 172 

Muhammed b. Zekerriyya, Ebu Bekr Râzî 

59 , 65 

Muhiddin b. Arabi 50 

Muhtar Baba 145 

Mukaddes kâhinlik 32 

Mukaddes kaya 29 

Mukaddes Ta ş  107, 108 

Mukdesi 62 

Mum 77, 79, 100, 119, 130, 131, 136, 181, 194, 

195 

Murat Pa ş a 96 n 

Murat Paşa Kı z ı  Türbesi 96n 

Murat Ta şı  106, 172 

Musa (Hz.) 26, 30, 31, 146, 165, 180 

Musanın Altı nc ı  ve Yedinci Kitaplar ı  180 
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Musa Kâzım 97, 98, 128 

Musavver Türkistan Tarih ve Seyahatnamesi 

77n 

Musevı (lik) 5, 6, 25, 29, 30, 32, 33, 120, 173, 

181 

Muska 8, 26, 50, 92, 153, 163, 164, 173, 175, 

179, 182, 189 

Mustafa Es-Safi 53 

Musul 	52, 72 

Muş  150 

Mut 138n 

Mut Âbideleri Bak: Abideleri ve Kiteibeleri ile 

Karaman Tarihi, Ermenek ve... 138n 

Mübarek, Galip 96n 

Mübarek ta ş lar 117 

Mücmel'ut - Tavarih va'l-K ısas 45, 50, 62 

Mühlmann, W. E. 19n 

Mühr-i Süleymani 94 

Müslümanlar 13, 29 

Myth, Mensch und Umwelt 21n 

Mythologisches Lexikon I4n 

Mythus 21n 

Mytuslar 21 

Nak şı bendi Tekkesi (Sivas) 155 

Nallıhan 100, 103 

Narlıdere 107, 108 

Nas ır (Sivas) 156 

Nâs ır b. Yakub 65 

Nasirüddin Tüsi 52, 53. 59 

Na ta şı  9 

Naturalizm 6, 7 

Naturist 191 

Naturizm 6, 141 

Na'u 9 

Nazar Değ mesi Inanc ı , Bak: Islâm Medeni-

yetinde Puta Tapma Devrinden Artaka-

lan ve Kal ı nt ı  Halinde Ya şayagelen 

Itikatlar 189n 

Nazarl ık 185, 191, 192n 

Nebat ta şı  8 

Nebi Efendi (Urfa) 159 

Necatigil, Behçet 15n 

Necatigil, Behçet 15n 

Necip As ım (Yaz ıks ı z) 51 

Nefrit ta şı  24, 44, 49, 51, 52, 70, 164 

Negelein, Julius 192n 

Nephrite 70 

Nephrit und Jadeit 70n 

Nesep tayini 34 

Nesevi, Ş ihabüddin Ahmet 51 

Neue Forschungen zum Mana Begriff 183n 

Neue Petraforschungen 29n 

Neval, Ali Ş ir 42 

Nevruz 79 

Nevş ehir 113, 140, 146, 166 

New - York 181 

Newyork'ta Bir Volkan: Harlem 181 n 

die Nichiren-shu 25n 

die Nichtchrististlichen Religionen lln 

Niğ de 94, 96 

Niksar 158 

Nilson , Martin 13, 14n 

Ninurta 9 

Niobe 82, 148, 149 

Nişaburi, Ebül Bereldit 53, 59 

Niyaz Taşı  132, 169 

Niyet 24, 115, 118, 132 

Niyet ta ş ları  99, 154, 168 

Nizip, 113, 126, 127 

Noah 46n 

Noth, Martin 29n 

Nölle, Wilfried 21, 183n, 185n, 192n, 194 

N. R. 179n 

Nuh (Hz) 46n, 47, 50, 52, 56, 62, 71, 108 

Nuh b. Esed 48 

Nureddin, Sentimur o ğ lu 157n 

Nureddin (Timurlenk'in o ğ lu) 157 

Nuriye Hanım 114n 

Nuruosmaniye Kütüphanesi 53 

Nusha (Muska) 9, 182 

- o - 

Oğuz (lar) 35, 36, 37, 39, 45. 47, 48, 50, 60, 

73, 75, 76, 90, 91n, 92 

Oğ uz Destan ı  46 

Oğ uzlar (Türkmenler) 91n 

Oğ uzları n Hıristiyanlığı na Ait 75n 

O, (insanlar) ümitlerini kestikten sonra, ya ğ -

muru indirmekte rahmetini yaymakta 

olandır. O, hakiki yâr, her hamde se-

zâvardır (Ş fıra süresi 28) 10In 

Olbrich, Karl 18n, 180n 
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Olcaytu 130n 

Omaha 22 

Omphalos 15, 16n, 164 

On 173 

Onaltı nc ı  ve Onyedinci Yüzy ı l Vesikalar ı na Göre 

Manisa' da Deri Sanatları  Tarihi Üze-

rinde Bir Araş t ırma 149n 

On buyruk 30, 165 

Ondokuzmay ı s İ lkokulu (Samsun) 151 

Ondokuzuncu As ırda: Makedonya Yürük 

Folkloru 79n 

Ongun 176 

(Ongun) Cemil Sena 137 

Ongunlar 97n 

Onikiçe şme 146 

Oniki İ mam ( ı. mâsuın) 146, 169 

Oniki Kabile 146, 165 

Oniki sıpt 28 

Oniki ta ş  mühür 165 

Oniki zaviye 146, 169 

On Ok kabileleri 45, 47 

On the Traces of Stones Worship in Japan 25n 

Onuncu Ars ıulusal Tıp Tarihi Kongresi, Mad-

rit Eylül 1935, 114, 153n 

Oral, Zeki 96n, 97n 

Orenda 183 

Orfe 82 

Orhon 73, 78, 91 

Orkun 36n 

Orkun, Hüseyin Namık 35n, 36, 49, 89, 96n 

Orta Anadolu'da Bir Dolaş ma 104n, 156n, 

158n 

Orta Asya 44, 77, 78, 87, 91n, 177, 189 

Ortodoks 31, 190, 194 

Oruç 101 

Osmanische Türkische Volksglaube 129n 

Osmanlı  53n, 149n 

Osmanl ılar zamanı nda Tokat 157n 

Osmanl ı  Müellifleri 53n 

Otto-Dora, Katharina 94n, 96n, 177 

Oyuk Kaya 113 

Oyuklara konulan ta ş  126 , 169 

Oyuk taşa kafa sokmak 137, 171 

Oyulan ta ş  117 

- Ö - 

0'01, Bahaeddin 91, 97n 

Öksürük kayas ı  97, 171 

Öksürük ta şı  102 
Öküz: Irmak 70 

Öküz ba şı  denilen beyaz ta ş  147, 170 

Ölü kültü 85, 176, 177 

Ölüler metinleri 86n 

Ölüm 7, 15, 175 

Ömer , Çorumlu 117 

Inançlar 44 

Önasya 46 

Önder, Mehmet 139n, 16011 

Öner, Necati 192, 193n 

Öpülen Kö şker Baba'n ın taşı  150 

Örnek, Sedat Veyis 156n, 159, 183n, 185n, 

192n, 193n, 194, 195 

Örünk Ka ş  60 

Örünk Ka ş  Öküz 60, 64n 

Özbekler 52 

Özcan , Mustafa 109 

Özer, Yusuf Ziya 84n 

Özerdim, Muhaddere Nabi 25n 

Özgüç, Tahsin 90n 

Öztelli, Cahit 158n 

Öztuna , T. Yı lmaz 91rı  

le Paganisme Contemporaine chez les Peuples 

Ceti-Latins 19211 

Palastina 29n 

Paleoantropoloji 1 

Panteistik Realizm 25 

Panteon 6 

Papal ık 194 

Para, 77, 149 

Pardız 122 

Parıldayan: gi-nu-gal 9 

Paris 45, 180 

Parpı sı  budur 121 

Parutu 9 

Parvati 24 

Pasif büyü 185 

Pasifik Adalar ı  22 

Patnos 96n 

Pazirik 177 

Peçenek(ler) 65 

Pelaj 15n 

Pessinus 12 

Peterich, Eckart 14n, 16n 
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Petrus 32, 33 

Petrusun Birinci Mektubu 32, 33 

Peygamber (Hz.) 112, 151 

Peygamber P ınarı  139 

Phallisme 7 

Phallos (kültü) 13, 15 

Phünomenologie der Religion 3n, 27n. 183 ıı, 
Phrygische Kunst 12n 

Pınar 11, 76, 125, 139 

Pierres Tombales Seldjukides a Effigie au 

14e Siecle a Anatolie 96n 

Pir (Hac ı  Bekta ş  Veli) 144 

Piramid 85, 86 

Piramit Metin 86n 

Pir-emir 113 

Pir Sultan Abdal 142n 

Pislik 66, 68 

Pilâtin dağı  12 

Polinezya 20, 164, 183 

die Polynesischen Tabusitten 183n 

Posener, von George Bn 

Pozitif maji 185 

Pölvan 7 

Preuss, Konrad Theodor 23n 

Primitive Mantality 187n 

Priyap 15n 

Proben 54, 69, 75 

Proxene grubu 70 

Psychologie der Aberglauben 186n, 190n, 192n 

Purul Da ğı  122 

Put 54 

Püt 67 

Pyramiden 85n 

- 4- 
Quelques Remarques sur les Statues de Pierre 

dites "baba" ("femmes en pierre") 89n 

- R - 

Rab 28, 30, 32, 58, 101, 165, 186 

Radloff W. 54, 62, 69n, 73, 75, 88, 89 

Rag ıp Hulusi (Özden) 73n 

Rahel 31 

Rahim Han 78 

Raingexard, P. 14n 

Ramazan 117n 

Ras Ş amra 26n 

Ras Şamra'da Bulunan Çivi Yaz ısı  Vesikalar ı -

n ı n Kültür Tarihi Bak ı m ı ndan Önemi 26n 

Raş it Pa ş a, 65n, 66 

Raş it Paşa Tarihi 65n, 66 

Ravzatü's-Safa 47, 108 

Ebubekr Muhammed b. Zekeriyya 59, 

65, 67 

Re 86n 

Realenanzyklopadie der Klassischen Altertums-

Wissenschaft 29n 

Refahiye 120 

Refik Cemal 116 

die Religionen der Erde 22n, 27n 

die Religionen in Geschichte und Gegenwardt 

3n, 19n, 33n, 182n, 188n, 194 

die Religionen und das Heilige 3n, 16n, 27n, 

86n, 183n 

Religionen Indiens 25n 

die Religionen der Menschheit und Gegenwart 

11n, 32, 85n, 87n 

Religionen, Wesen und Geschichte 11n, 27n 

die Religiösen Vorstellungen der Altaischen 

Völker 55n 

Renkli ta ş lar 8 

Resimli Tarih Mecmuas ı  55n, 189n 

die Reste der Primitiven Religion in Altesten 

Christentum 26, 29n, 31n 

Resulullah 159 

Re ş ideddin 44, 50 

Re ş it Rahmeti Arat Için 95n, 167n 

Revue de Tradition Populaire 192n 

Rıza, İ mam 74 

Rıza Nur 35n, 36, 37, 38n, 43n, 189 

Rienschneider, Margarete 139n 

Risale-i Ş ifaiyye fi Beyan ı  Envai Ahcar 53 

Robbins, Rossel Hpe. 181 

Rockhill, Jaurer 90n 

Roma 6, 11, 12, 16, 17, 31, 84, 107, 133, 163 

164, 186 

Röhr, J. 183n 

Röhrich, L, 3n 

die Römer 17n 

Ruben , Walter 175 

Rubruk 90 

Rudenko Kultura noseleniyo Gornogo Altaya 

V Skifskoe Vremya 177 

Ruh 23, 31, 175, 179, 183, 186 
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Ruhani ev 32 

Ruhani kaya 31, 165 

Ruhani kurban 32 

Ruhi Sadi 105 

Rum 145 

Rumlar 148 

Rusça 51n, 69n 

Ruska 64n 

Ruslar 76 

Rusya 192 n 

- S - 

Sabır ta şı  2, 83, 166 

Sab ır Taşı , İstanbul Masalları  2n 

Sadettin Nüzhet (Ergun) 96n 

Safa Tepesi 131 

es-Sofi, Mustafa 53 

Safir 28 

Sagara ta şı  9 

Sagımbay 69n 

Sag-kal ta şı  8 

Sahip : İ zi 75, 188, 189, 190 

Sahre 1, 3, 5, 165, 167, 172, 173 

Saint Re ınacle 192n 

Sait 129n 

Sâk! : Âmin! 76 

Saka 46 

Sakalar 47 

Sakarya 100, 112 

Sakh 46 

Sakh man 31 

Salagrama 24 

Salih Nezihi 131 

Sallanan Ta ş  Be ş ik 159 

Salman, Mustafa 105 

Salomon 20, 29n, 30 

Salomon Mâbedi 30 

Salluk (emir) 97 

Saluvanta 11 

Sam 52 

Samani(ler) 56, 62, 165 

Sâmi(Kavimler) 25, 26, 27, 30, 33, 46, 186 

Samsun 151 

Samtu : Kırmızı  ta ş  : kırmız ı  akik 9, 28 

Samuel 28 

Sanat Ansiklopedisi 84n, 85n, 86n, 87n 

Sanat Bak ı m ından Mezarlar ve Mezar Taş ları  
ve Karaca Ahmet Mezarl ığı  93n 

Sandık ş eklinde ta ş lar 86, 88 

Sarayköy 120 

Sarı  akik : hulâlu 9 

Sarı  Çoban Dede 97 

Sarık 27n 	 e 

Sarı  kaya 157 

Sarı  Kı z 93, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 174 

Sarıkız Âyini 109 

Sarı  K ız Efsanesi 109n, 111n 

Sarıkız Mehpare Sultan 111 

Sar ık ız Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye 

Üner 109n, 111n 

Sarılık ta şı  156 

Sarımsak dö ğmek 66 

Sarı  ta ş  153, 171 

Sarı  yakut 28 

Sart 12 

Saruhan O ğullar ı  148n 

Saruhan Oğ ullarına ve Eserlerine Dair Vesika-

lar 148n 

Sata 43, 44, 61, 69 

Sataufer , Ethelbert 33n 

Satı lmış  83, 84, 153 

Satı  Taşı  83, 84, 153, 168 

Saul 28 

Sauneron , Serge 84n, 86n 

Saussirite 70 

Savur 149, 150n 

Savur'da Yağ mur Duası . Türk Halk Bilgisi 

Derneğ i Anketine Cevaplar 150n 

Sarak buca ğı  112 

Sbornik MAE 70n 

Schoeder, H. H. 73n 

Schamanen 188n 

der Schamanismus 23 

Schimmel, Annemarie 8n, 14, 21n, 22n, 24n 

27n, 33n, 85n, 99n 

Shintai "Gottesleib" 25n 

Schinz, H. 20n 

Schmidt, P. W. 89n, 177 

Schoeps, Hans - Jaochim 11n. 27n, 31n 

Schwab 192n 

Seba 107 

Sebillot, Paul 192n 

Sedir 84 

Selâmi Baba 131 

Selçuk 132 
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Selçuk(lular) 45, 90n, 96, 135, 136 

Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti 

90n 

Selenga 37, 39 

Seligmann, Edward 192n 

Selimiye Camii (Edirne) 118, 120 

Selinos Çayı  133 

Semerkand 51, 58, 77, 78, 167 

Semiramis 187 

Semitische Völker in Vorderasien, Vorzeichen, 

Beschworung 8n, 26n 

Seng Hoca 76 

Sengi büt 56 

Sengi cede 44, 48 

Sengi yede 42, 57 

Sentimur o ğ lu Nureddin 157n 

Serdap 60 

Serev 65 

Serhab 57, 64, 71 

Sero şevski, L. 69 

(Sert) Çoban Dede 103 

Serto ğ lu, Mithat 81n 

Seyahatname 48 

Seyhan 151 

Seyidiköy 116 

Seyid Ahmed-i Kebir ve yan ındaki ta ş  151 

Seyl(in 180 

Seyyid Battal Gazi'nin Hayati ve Baz ı  Menkt-

beleri 122n 

Seyyid Mahmud Hayrani 143 

Sezar , Jül 87 

S ı kış tı r ı lmış  kutsal toprak 160 

Sı nı r ta ş lar ı  14, 17, 26, 48, 87, 164, 165, 182 

186 

S ıpt 28 

S ıra ta şlar 86, 87 

Sı rr ı  Numan 121 

S ı tma P ınar ı  125 

Sızan , Ayhan 160n 

Siamandre 192n 

Sibel 12 

Sibirya 71 

Sibirya'dan 54 

Sihir 25, 34, 37, 40n, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 

55, 62, 63, 68, 71, 73, 113, 121, 123n, 

124n, 126n, 127n, 133, 142, 164, 187, 

188, 189, 191 

Sihir ta şı  164 

Simplegad 82 

Sinaras ı  P ınarı  11 

Sinop 152, 153, 189 

Sinop'ta Çocuğ a Olmayanların ve Ya şam ıyan- 

ları n Ald ığı  Tedbirler, Çocuk Hakk ı nda 

Muhtelif A‘cletler ve İnanmalar 153n 

Sinop'ta ve Çevresinde S ıhhat Hakk ında "İnan- 

malar 153 

Sion 32 

Sipahioğ lu, Gökş in 23n 

Siptu ta şı  9 

Siren'ler 82 

Sist 86, 88 

Sivas 94, 95, 107, 153, 155, 156, 166 

Sivas ve Çevresindö Hayat ı n Çe ş itli Safhalartyle 

İlgili Wall İnançların Ve Büyüsel hlem-

lerin Etnolojik Tetkiki 156n, 183n, 192n, 

193n 

Siverek 159 

Sivrihisar 122 

Sivritepe 79 

Siyah amonit 24 

Siyah ka ş  60 

Siyah ta ş  134, 163 

Siyavuşgil, (Sabri Esat) 3n (4) 

Siyerozevski 61 (Sero şevski 69) 

Sloven und Litauer 19n 

Smith, G. F. H. 70n 

Sodyum ve Aluminyum tuzu 70 

Sofular Camii 104 

Soğuk Çermik (Sivas) 155 

Sohbet (gazete) 109n, ilin 

Solfasol Köyü 100 

Soma 147 

Soma'da Yağ mur Duast 148 

Sovyet Archeologya 91n 

Sovyetler 191n 

Sovyetler Ülkesinde Din Meselesi 191n 

Sovyet Rusya 195 

Söğütler 97n 

Söğüt Ilçesi 112 

Söz dinleyen ta ş lar 187 

S. S. Y. 180n 

Stayble, Hans Bachtold 18n, I92n 

Steine: Steinkult 182n 

Steinverehrung bei den Israeliten ein Beitrag. 
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zur Semitischen und Allgemeinen Reli- 

giongeschichte 26n, 27n, 29n. 

Stern, Bernhard 192n 

Sternberg, L. 96n, 177 

Stiglmayr. E. 183n 

Stone 70n 

Stone Cults and Venrated Stones in the Graeco-

Turkish 13n 

Studien zur Geschichte und Kultur des Nahen 

und Fernen Osten, in Festschrift 24n 

Su 46, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 

71, 75, 76, 77, 97, 122, 123, 129, 139, 150, 

153, 156, 158, 160, 161, 172, 186, 187, 188, 

189, 194 

Suka 46n 

Sukh 45 

Su kuşu 56, 64 

Su kültü 186 

Sultan Baba Bayram Tekkesi (Halep) 142n 

Sultan Da ğı  (Akşehir) 138 

Sultantepe (Karaman) 138 

Sulusaray Köyü 146 

Sungur Tekin 40 

Su P ınarı  100 

Suriye 12, 14, 26 

Suruva 11 

Stirya 24 

Sû taşı  8 

Süleyman (Hz.) 29, 30, 121 

Süleyman Ağ a, Hamamc ı  126 

Süleyman mâbedi (tap ınağı ) 29, 30, 165 

Süleyman ta şı  28 

Sümbül Dede 157 

Sümbül Efendi 130 

Sümer 6, 8, 10, 85, 92, 163 

Sümer, Faruk 55, 56, 91n, 189 

Sümerce 9 

Sümeroloji 8, 1011 

Sün köyü 102n 

Siin Köyü'nün Etnolojik Tetkiki 102 

Sünni 104 

Sürçme ta şı  32 

Sürhab 56 

Sürülen koruyucu 13 

Sütun 7, 14, 15, 77, 81, 91, 98, 123, 131, 153, 

154, 159, 163, 165, 168, 171, 182, 187, 

192n 

Ş aban Ş ifai 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 72 

Ş adânu 9 

Ş ahbender Kurtba ş  Ağ a 178 

Ş ah Hüseyin, 65n, 66 

Ş ahide 93 

Ş ahin 178 

Ş ah Zende Camii 77 

Ş air Hasan Dede Ankara Araş t ı rmaları  140n 

Ş am 94 

Ş aman, 43, 45, 55, 62, 69, 90 

Ş amani Akideler 55n 

Ş amanist 43, 75, 177 

Şamanizm 43, 44n, 45n, 54, 68, 69n, 70n, 

90, 176, 188n 

Ş amanizm'in Men şei ve İnki şafı  Hakk ı nda 

188n 

Ş amanlık 23n, 141, 178, 189, 191 

Ş apolyo, Enver Behman. 140n 

Ş arap gü ğümleri 180 

Ş ark ta şı  44 

Ş ehadet ta şı  28 

Ş ehitler ( İ zmir) 132 

Ş ehit olan ta ş  116, 169, 187 

Ş ehname 44 

Ş em 46n 

Ş emot 28 

Ş emsettin Sami 148n 

Ş en 28 

Ş er, J. A. 91 

Ş erefeddin Yezdi 50 

Ş edir Arif 159n 

Ş er'i taharetsiz kimse 66 

Ş eyh Bedrettin Camii (Konya) 138 

Ş eyhcan Camii 123 

Ş eyh Hüseyin Köyü 153 

Ş eyh Recep Tekkesi (Sivas) 155 

Ş eytan 1, 3, 5, 133, 134, 149, 159, 167, 169, 

171, 172 

Şeytan Taşı  149, 159, 171 

Ş eytan ta ş lamak 1, 3, 5, 133, 134, 167, 172 

Ş eytan Taş lama Dağı  133, 169 

Ş eytan Taş lama Dağı  134n 

Ş eytan ta şlama yeri 134 

Şı hcan Camii 123 

Şı hcan Tekke ve Türbesi 123 

Şı p Dede 106 
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Ş ifai, Ş aban 52: 53, 56, 57, 58, 59, 63, 72 

Ş ifaiye fi't-T ı b 52 

Ş ifah Mermer 138 

Ş ifal ı  ta ş lar 3, 163, 164, 170 

Ş ifah yuvarlak ta ş  116, 170 

Ş iller 160 

Ş iilik 107n 

Ş ilezya 18 

Ş ilezya 18 

Ş iller 77 

Ş imşek 42, 43, 59, 68 

Ş intoizm 25, 181, 194 

Ş irdar Medresesi 77 

Ş iva 24 

Şûra süresi 101n, 150n 

Tanyol, Cahit 190n, 191n 

Tanyu, Hikmet 31n, 93, 99n, 105n, 130n, 

140n, 192n 

Taoizm 181, 194 

Taoizm (Tao Te Ching) 24n 

Tao Te Ching 25n 

Taplamaelo ğ lu, Mehmet 188n 

Tarım, Cevat Hakk ı  96n 

Tarih I 11 

Tarih Dünyas ı  81n 

Tarih Hazinesi 81n 

Tarih-i Cihanküş a 36n, 37n 

Tarih'de Edremit Ş ehri 37n, 38n, 107n, 108, 

110, 146n 

Tarihte K ırş ehri - Gülş ehri ve Babailer - Ahiler- 

- T - 

Taberi 1, 45 

Taberistan 66 

Bekta ş iler 96n 

Tarihte Türkler Aras ı nda Ş iilik Cereyanları  107 

Tarihte ve Bugün Ş amanizm 43, 44n, 45n, 

Tabiata tapma 141 54, 68, 69n, 70n, 90 

Tabiatçı lık (Naturalizm) 6 Tas 56, 57, 58, 66 

Tabiatperesti 	7 Taş  (Kültü) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Tabla 	: 	dol 	87 13, 	14, 15, 	16„ 17, 	18, 19, 20, 21, 22, 

Tabla ş eklindeki ta ş  86, 87 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

Tahtac ı (lar) 102, 107, 109, 111 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

Taklit Büyüsü 185 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

Talih ve Ta ş  117, 155, 163, 167 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

Talimi-Destani Sümer Edebiyat ı n ı n 	Şaheser- 

lerinden Biri 10n 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 

Talisman 	185 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

Tamer, Ülkü 15n 102, 	103, 	104, 	105, 	107, 	108, 	109 

Tamgaç 57, 67 110, 	112, 	113, 	114, 115, 	116, 117, 118, 

Tam-tam 	22 119, 120, 121, 	122, 	123, 124, 125, 126, 

Tanah 26, 28, 30 127, 128, 	129, 	130, 	131, 132, 133, 134, 

Tang Sülâlesi 35, 38, 45 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 

Tangaroa 	22 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 

Tanr ı  4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 27, 

28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 46, 

57, 69, 71, 72, 76, 82, 83, 86n, 98, 101, 107, 

110, 111, 125, 126, 138, 139n, 149, 164, 

165, 166, 172, 174, 184, 186 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 

176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 195 

Tanrıça 37 Taş  3n 

Tanrı  Da ğ  39 Taş a çivi çakmak 114, 168 

Tanrının tasviri olarak ta ş  benzetmesi 33 Taş  alıp mezara koyma 105 
Tanr ı lara, cinlere, meleklere atfedilen mana Taş  alıp mezara sürtmek tutturmak 131 

184 Ta ş  almak, duvar dibine koymak 131 

Tanrılarm büyük anas ı  12 Taş  almak üzerinde ta şı mak 172, 173, 187 

Tansumname-i ilhani 67 Taş  anıtlar 26, 165 
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Taş  asmak 18, 106, 164, 168 

Taş a okumak 171, 172 

Taşa Tapma Dini 87 

Taş  atmak 18, 125, 154, 155, 157, 160, 164, 

170, 171, 187 

Taşa tükürmek 151, 170 

Taşbaş  Dağı  127 

Taş  bebek 93, 166 

Taş  Bebek Efsanesi 3n 

Ta ş  be ş ik 159, 170 

Taş  çevirme 98, 168 

Taş  dikme 155, 165, 170 

Taş  direk 14 

Taş  doğurma 3, 166 

Taş  duvar 31 

Taş  ekmek 122, 169 

Taş  feti ş ler 164 

Taş  gömme 19, 115, 161, 162, 173 

Taş  Hoca 176 

Taşı  a ğı zda tutma 173 

Taşı  belde ta şı ma 152, 170, 172 

Taşı  birbirine sürtmek 189 

Taşı  hamur yapma 142, 170 

Taşı  hıyar do ğ rar gibi do ğ ramak 143 

Taşı  kuca ğı na al ıp ta şı mak 172 

Taşı n altından geçmek 171 

Taşı n çevresinde yürümek 168, 172, 173 

Taşı n dile gelmesi 142 

Taşı n konuşmas ı  1, 167, 187 

Taşı  öpme 173 

Taşı  suda eriterek içmek 170, 172 

Taşı  yalama 173 

Taş  içinde oyuk , dilek 136 

Taş  kabartmalar ı  125, 169 

Taş  kesilen adam ve Köro ğ lu'nun yala ğı  122 

Taş  kesilen üç k ı z 127 

Taş  kesilme 112, 128, 146, 170 

Taş  kesilmiş  ağ aç 112 

Taş la geleceğ i öğ renme 168 

Taş la ilgili kerâmet 103 

Taş la ilgili masallar 3 

Taş lanmadan Adağı  Yerine Getirmeyen Bir 

Yat ır Var Dursunbey'de 106n 

Taş lara ibadet 7 

Taş lara selâm 167 

Taş lardan örnek ev yapma 120, 169 

Taş ları  hayvan çi ğneyip parçalamas ı  54, 59 
Taşların birbirine sürtülmesi 54, 58, 66 

Taş ların buyruğa uyu şu 135 

Taş lar ın yuvarlanmas ı  54 

Taş laşma 35, 92, 165 , 166, 167, 174 

Taş laş t ırma 142, 170 

Taş la tedavi 33, 165 

Taş la yap ılan kerâmetler 3 

Taş  levha 30 

Ta ş  olma 3, 158, 170 

Ta ş  panzehiri 172 

Ta ş  perisi 186 

Ta ş  putlar 30 

Ta ş  saklamak 172, 173 

Taş  salmak 170, 173 

Taş da Ali'nin izi 103 

Taş tan Medet Uman Gençler 195 

Taş  tanrı s ı  8 

Taş  üstüne yat ırma 150, 168, 170, 171 

Taş  üzerine ç ıkma 168 

Taş  üzerine dua okuma 173 

Taş  üzerine yemin 151, 170 

Taş  üzerine yüzükoyun uzanmak 172 

Ta ş  ve diş  120 

Taş  ve fal 146 

Taş  yapış tırma 98, 99, 105, 116, 123, 131, 137, 

138, 140, 151, 154, 155, 157, 168, 169 

Taş  yapma 142 

Taş  yığı nları  13, 14, 15, 17, 33, 163, 165 

Taş  yuvalar ı  28 

Taş  ziyaretgühlar ı  3, 172, 173 

Tav ş an 178 

Tavş anc ıl taşı  72 

Tedavi 17 

Tefeül 72 

Tekbir 174, 191 

Tekirdağ  156 

Tekke Kaya 144 

Tekke Köyü 112 

Tekkeviran 122 

Tekta ş  3 

Tekvin 27, 28n 

Temas büyüsü 185 

Temel ta ş ları  26, 29, 165 

Temir, Ahmet 54n 

Tennüri, İ brahim 136, 137 

Tepe 83, 89, 97, 110, 134 

Tepecik Köyü 178 

Tepe Köyü (Mersin) 150 

Tercüman (gazete) 123n , 195n 
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Terler direk 130, 131, 171, 187 

Terleyen kara ta ş  sütun 123, 171 

Terleyen mermer 127 

Terleyen sütun 131 

Terleyen ta ş  127, 169, 187 

Terminus 15n, 17 

Tesbih 131 

Teslim taşı  108, 125, 141, 145, 146, 169 

Tesniye 30 

Tevhid 172 

Tevrat 30, 46, 145 

Teye Nehri 76 

Tezatlar Ülkesi: Hindistan 180 

Tezel , Naki 2n, 101 

Theophania, Walter F. Otto 15n 

Thomsen, R. 27n, 73 

Thurnwald, Fr. 183n 

Tı lsım 8, 26, 32, 34, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 

61, 81, 93, 126, 145, 163, 165, 166, 178, 

179, 182, 185, 187, 188n, 189, 190 

Tıls ım ta şı  163 

Tıpkı  ta şı  121, 169 

Tibet 70 

Tifâş i, Hakim 53, 57, 58, 59 

Tih Sahrası  145 

Tiksinme 125 

Time (gazete) 180 

Timur 24n, 51, 52, 77, 78, 

Timurlenk Türbesi (Tokat) 157 

Timurlular 52 

Tischner, Herbert 21n, 192n 

Toba 76 

Togan , Zeki Velidi 35n, 45, 46, 47, 49, 55n, 

75 

Togo 22 

Tokat 94, 95, 96, 97, 157, 158, 166 

Tokat Caddesi (Tokat) 156 

Tokat'la İ lgili Yap ılan Yanl ış lar 157n 

Tokat Viltiyeti Me şhurları  157n 

le Tombeaux dits "kerek sur" an Mongolie 89n 

Tomsen, V. 88 

Tonyukuk 73 

Topçam (dergi) 157n 

Topkapı  Sarayı  Müzesi Hazine Kütüphanesi 53 

Topuz 11 

Torba : suka 46n 

Toroslar 102n , 152 

Toroslar'da Karatepeli Bölgesi 102n, 152n 

Totem 2, 20, 176, 178 

Totemizm 177 

Totenkult 86n 

Totentexte 86n 

Tökez Kayas ı  32 

Transkafkasya 176 

Trilith 86, 88 

Tro 21 

Tufan 52 

Tuğ la 37, 39 

Tukue'lerin Dini 89n 

Tuluy Han 44 

Tuna 90 

Turan, Osman 90, 91 

Turanl Ananeler 145 

Turani Kavimler 107 

Turfan 38 

Turgay, Rifat 102n 

Turhan, Mümtaz 187 

Turistik Ş ehir Ye ş il Giresun 128n 

Tûr-u Sinâ 78 

Tutu taşı  9 

Tuva 91, 92n, 175n 

Tuva'da Eski Türk Heykelleri 91, 92n, 175n 

Tuvi 92n 

Tuz patlatmak 129 

Tümülüs 7, 84 

Tünzürük Çayı  154 

Türbe 84, 94, 96, 114, 134, 140 

Türbeden ta ş  almak sonra geri bırakmak 129, 

170 

Türbeler ve ta ş  140 

Türbe penceresinden ta ş  atmak 170 

Türbeye üç ta ş  atı lmas ı  169 

Türk(ler) 1, 3, 5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 

54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80 

83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 

97n, 99, 104, 107, 108, 125n, 134n, 140n, 

141, 145, 151, 166, 167, 174, 175, 176, 

177, 178, 188, 189, 190. 

Türk Ansiklopedisi 88 

Türkçe 42, 43, 50, 51, 54, 63, 72, 73n, 77n, 

87, 101 

Türk destanlar ı  34, 40 

Türk Dini Tarihi 188 
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Türk Din Tarihi ve Sosyolojisi Etraf ı nda Araş -
t ırmalar 125n 

Türk Edebiyat ı  Tarihi 36n, 38, 39n 

Türk Efsaneleri 34 

Türk Efsaneleri 35n, 36 

Türk Efsanelerinde Milli Alâmetler 35n 

Türkel, T. 179n 

Türk Folklor Ara ş t ırmaları  41n, 79n, 102n, 

131n, 134n, 140n, 148n, 150n, 158n, 

191n 

Türk Halk Bilgisi Anketine Cevaplar: Anka-

ra'da Yağmur Duası  102n 

Türk Halk Bilgisi Anketine Cevaplar: Kas- 

tamonu'da Yağmur Duası  134n 

Türk Halk Bilgisi Derneğ i Anketine Cevaplar: 

Savur'da Yağmur Duas ı  150n 

Türk Halk Edebiyat ı  83 

Türkische Grabsteine mit Figurenreliefs aus 

Kleinasien 94n, 96n, 177n 

Türkische Keramik 96n 

Türkistan 36, 46, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 71, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 167 

Türkistan Çin'i 42 

Türkistan Seyahatnamesi 78 

Türkiyat Mecmuas ı  49n, 64n, 73n, 75n, 94n, 

96n, 147n 

Türkiye 2, 4, 5, 6, 31, 72, 80, 81, 83, 96n, 99, 

113, 114, 141, 148, 149, 159n, 160n, 

161, 166, 174, 182, 1921 ı , 195 

Türkiye'de Doğ umla hgili adet ve İnanmalar 

160n. 192n 

Türkiye'de T ıbbi Folklor Üzerine Rapor. 

Madrit Eylül 1935 114n, 153n 

Türkiye'de Ya ğmur Duası  161n 

Türkiye'de Ya ğmur Duas ı  ve Ta ş lar 161 

Türkiye Etnografya ve Folklor Sözlü ğ ü Üzerine 
Bir Kalem Tecrübesi 83n, 84n 

Türkiye'nin S ıhhi ve İçtimai Coğrafyasi Urfa 

Vilâyeti 159n 

Türkiye Tarihi, Ba ş lang ıc ı ndan Zamanı m ıza 
Kadar 91n 

Türk Kazaklar ı  75 

Türk Kültürü (dergi) 92n, 175n 

Türklerde Resimli ve Heykelli Mezar Ta ş larıyle 
İ lgili Gezi 96n 

Türklerde Sihri Ta ş  Telâkkisi, 73, 100n 

Türklerde Üç, Yedi ve K ırk Say ı ları  174n 

Türklerde ve Mo ğollarda Defin Merasimi Me-

selesine Dair 89n, 90n, 

Türk Ltigati 3n, 41rı  
Türk Medeniyeti Tarihi 35n 

Türkmen(ler) 91n, 102n, 107, 109, 111, 126, 

140n, 151, 169 

Türkmen-Baraklar, Anadolu Etnoloji ve Et-

nografyas ı  140n 

Türk Mimarisi: Mezar Ta ş ları  94n 

Türk Oca ğı  74 

Türk Sanat ı  96n 

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 

96n 

Türk Tarihi 35, 36, 37, 38n, 43, 49n, 89n, 

189n 

Türk Türesi 35n 

Türk Yurdu (dergi) 31n, 94n, 99n, 140n, 

145n, 19In 

- U - 

Ufak ta ş lar 20 

Uğ ur 137, 163, 164 

Uğurluk 185 

Uğurlu ta ş  137 

Uğur ta şı  163, 164 

Ukrayna 78 

Ulaş  (Sivas) 156 

Ullânu taşı  10 

Ullukummi 10 

Uluborlu 129n 

Uluborlu'da Yağ mur Duası  129n 

Ulu Cami (Sivas) 153 

Uluçay, M. Ça ğ atay 148n 

Uluğ  Bey 51 

Uluğ  Bey ve Zaman ı  51n 

Uluğ  ta ş  75 

Uluğ türk , Nimet 89n 

Uluhiyet taşı  107 

Ulus 13 

Umumi Türk Tarihine Giri ş  45n, 55n 

"Umutsuzluğa dü şmelerinin ardından yağmuru 

indiren, rahmetini yayan O'dur. O, 

övülmeğe lâyık olan Dost'tur" (Süra 

süresi 28) 101 

Ur 92 

Uraz, Murat 17n 

Ural - Altay 44 

Urartu 178 
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Urfa 159 

Urfa'da Ziyaret Yerleri 159n 

Urfa Vil(iyeti, Türkiye'nin S ıhhi ve Iktimai 

Coğ rafyas ı  159n 

Urla 132, 133 

der Ursprung der Gottesidee 89n 

Ur Tegin 40 

Uruttum ta şı  9 

Uş ak 159 

Uşu ta şı  : diyorit ta şı  9 

Uygur , Ali Mazhar 126 

Uygurlar 36, 39, 40, 43, 49, 61, 67 

Uzak Doğu 52 

Uzeçi 73 

Uzun: hir 86, 87 

Uzun ta ş  86, 87 

- - 

-Üç 37, 104, 115, 116, 119, 125, 135, 136, 137, 

138, 152, 153, 164, 168, 170, 173, 174n, 

192n 

Üçbin 173 

Üç karga 37 

Ü çler 104 

Üç taş  (âdeti) 116, 164, 168 

Üç ta ş  alıp saklama sonra yerine koyma 106, 

114 

Üç ta ş  atmak 112, 135, 136, 152, 169,170, 171 

Uçta ş lar 86, 88 

Ülkü (dergi) 96n, 140n 

Ülküta şı r, M. Ş akir 3n, 83, 84, 153, 160 

Ümit ağ acı  181 

Ümmü Harem 78 

Ünal, Ferit 147 

Üner, Nuriye 109n, 111 

Unver, Ahmet Süheyl 43, 52, 53, 57, 96, 114, 

114, 152, 153 

Ürgüp 146 

-Üstüne ç ıkılan ve ş ahs ı  döndüren ta ş  118 

Üzüm salkı mı  139n 

- V - 

Vangyen - tö 49 

Varo ğ lu, Hamdi 23n 

Varto 150, 151n 

Varto Tarihi, Doğ u Illeri ve ... 151n 

Vayikra 30 

"Ve hiivellezi yünezzilül gayse min bâdi ma-

kanetu ve yenşüru rahmetehû ve hüvel 

veliyyül hamid" (Ş ûra süresi 28) 101, 

150n 

Velaşgerd 51 

Veltlyetname-i Hac ı  Bekta ş -t Veli (Hac ı  Bekta ş  

Veli'nin Hayat ı ) 142n 

Veliyüddin Efendi Kütüphanesi 50, 66 

Verdite 70 

1 ergleichende Religionswissenschaft (Heilige 

Steine und Heilige Berge) 3n 

Verimlilik kuvveti 14 

Verimlilik ta ş ları  26 

Veysel Karâni 114, 149n 

Vietnam 23, 165, 182, 186 

Vietnam'dan Geliyorum 23n 

Vişap 178 

Vişnu 24 

Vom Steinkult in Indien 24n 

Votif e şyas ı  9 

Völkerdunliches Lexikon 21n, 183n, 192n 

Völkerkunde 21n, 192n, 

- W - 

Wokan 183 

Wei Sülâlesi 45 

Weltgeschichte des Aberglaubens 192n 

die Welt der Hethiter 139n 

die Welt des Islams 99n 

Westermarck 189, 190 

das Wesen des Mana 183 ıı, 
Wooster , W. A. 70, 71n 

Wörterbuch der Religionen 3n, 11n, 16n. 86n 

Wundt, W. 188n 

Wuttke, Adolf 192n 

Wüste und Gelobtes Land 29n 

Vaftiz 194 

Vahap Ümmü Türbesi 103 

Vaksur kalu 11 Yabgu 47, 60 

- Y - 

Valide 6 Yada (taşı ) 3, 5, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 

Vambery, (Arminius) 64, 87 54, 55, 56, 57, 	58, 61, 62, 63, 68, 69, 

Van der Leeuw. G. 3n, 27n, 31n, 183n 71, 107, 109, 167 
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Yad boncuğu 121, 169 

Yade 43, 49, 61, 70, 71n 

Yad (ta şı ) 41, 43, 52, 69, 71, 167 

Yafes 47, 50, 52, 56, 62, 71, 108 

Yafeth o ğulları  46, 47 

Yağ  194 

Yağ ma Kabilesi 62 

Yağ mur boncuğu 42, 52 

Yağmur Duaları : Mersin'in Tepe Köyünde 

Dodu 150n 

Yağmur Duas ı  113, 114, 115, 125, 126, 128, 

134, 135n, 148, 149, 150, 158, 161, 189 

Yağmur duasında taş lar 101 

Ya ğmur duas ı  ve Gazibaba 125 

Ya ğmur duas ı  ve ta ş  124, 129, 134, 148, 149 

Yağmur ta şı  3, 5, 8, 17, 41, 43, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 105, 156 

167, 168 

Yağmur Ta şı  Hakk ı nda 43n, 52n, 53n 

Yağmur ve dua ta şı  105 

Yahfes 46n 

Yahudi(lik) 16, 25, 27, 29, 31, 45, 46, 74, 165, 

173, 194 

Yahudi ta şı  74 

Yakov 46n 

Yakup 16, 27, 29, 30, 31, 107, 165 

Yakut 28 

Yakutça 44, 61 

Yakutiye (dergi) 121n 

Yakutiye Medresesi 97n 

Yakutlar 41, 61, 69 

Yalak 122 

Yalçın, M. Ali 82, 83n 

Yalgın, Ali Rıza 102n, 113, 114n, 123, 124, 

126, 127n, 146, 151, 152 

Yaltkaya, M. Ş erafeddin 49, 50, 64, 65n, 67, 

68n, 147 

Yalvaç, Kadriye 8n 

Yaman, Talât Mümtaz 135 

Yanarta ş  82, 83n, 167 

Yap ı  ta ş ları  169 

Yardım taşı  28, 165 

Yarkent 71 

Yüsin süresi 120, 154, 159, 174, 191 

Yastakl ı  Be ş ik 141, 170 

Yasubak 45 

Yaşar (Resim ö ğ retmeni) 146 

Yat boncu ğu 189 

Yatır 83, 84, 98, 103, 104, 106, 132, 185 

Yatır ta ş lamak 105, 168, 187 

Yat (ta şı ) 3, 34, 40n, 41, 42, 43, 44, 45n, 48n, 

49n, 50n, 53n, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 

108, 189 

Yat yahut Ya ğmur Taşı  49n 

Yeda 42, 53n 

Yede (ta şı ) 41, 42, 45, 46, 47, 54, 56, 57, 58 

Yedi 56, 58, 63, 123, 126, 150, 159, 173, 174 

Yedibin Ufak ta ş  150 

Yedi çe şit ta ş a saygı  126, 169 

Yedigün (dergi) 179n 

Yedisu 47, 51 

Yedi ta ş  159 

Yefe fiyuto şel yefet 46n 

Yefet 46n 

Yegar Sahaduta 28 

Ye ğ in, Ş emsa 23n 

Yehova 108 

Yeke - Ekpe 22 

Yel Baba 126, 169 

Yemek (Kimek) 55 

Yemen 149n 

Yemin 16, 151, 152, 164 

Yemin ta şı  164, 170 

Yeni Ahit 27n, 31 

Yeni Gine 187 

Yeni İstanbul (gazete) 142n, 179n, 180n 

Yeni Kaliforniya 70 

Yenikap ı  Mevlevihanesi 130 

Yeni Mecmua 40n, 62n 

Yeni Muhitü'l-Maarif 163n 

Yeni Sabah (gazete) 2n, 3n, 99 ıı , 180n 

Yeni Zelanda 70 

Yer 6 

Yer- ana 7 

Yere ibadet 7 

Yere tap ınma 6 

Yer su perileri 36, 38 

Yeru şalem 29, 165 

Yeş il Cami 114 

"Ye ş il" Giresun, Turistik Ş ehir 128n 

Yeş il mermer 168 

Yeş il Türbe 114 

Yeş ilyurt Köyü 103 

Ye ş im Efsanesi. Bak: Efsaneler 44n, 68 
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Ye ş im ta ş (ı ) 25, 28, 35, 37, 42, 43, 44, 49, 64, 

68, 70, 107, 108, 187 

Ye ş im 43 

Ye şip 43, 68 

Yet Barbi 67 

Yetkin , Gıyas 109, 110, 111 

Yetkin, Kadri 110n 

Yetmi şbin ta ş  134, 135, 

Yetmişbir bin ta ş  173 

Yılan 58, 63, 67 

Yı lancık taşı  153, 156, 171 

Yılan ta şı  137, 169 

Yı ldırım Semti (Edirne) 118 

Yı ldızeli 156 

Y ı llık Ara ş t ırmalar Dergisi, (A. Ü. Bılhiyat 

F. Türk ve İsliim Sanatları  Enst.) 96n 

Yirminci As ırda Böyle Ş ey Olmaz 181n 

Yomea 29 

Yoyotte, Jean 86n 

Yozgat 139, 160 

Yozgat'ta Gelin Kayalar Efsanesi 160n 

Yörükân, Yusuf Ziya 102 

Yörükler 79, 167 

Yu 42, 70 

Yudahin, 69n 

Yugoslav 192n 

Yuğ  âcleti 90 

Yuhanna 31 

Yuhanna'nın Vahyi 31n 

Yukar ı  Harput 120 

Yukar ı  Tekke (Sivas) 150 

Yuluğ  Tekin 39, 40 

Yuluntekin 35, 36, 37, 38, 39 

Yunan 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 84, 

107, 122, 163, 164, 186 

Yunanistan 13, 14, 15, 186 

Yurdumuzun Efsaneleri: Gelin-Damat Ta şı  32n 

Yusuf Bahri Türbesi 116 

Yusufo ğ lu, M. 96n 

Yusuf s'u'resi 54, 59 

Yuvarlak: krom 87 

Yuvarlak ta ş  86, 87, 116, 117, 119, 128, 169 

Yüeban 45 

Yürük 79n 

Yürüyen kaya 142, 143, 170 

Yürüyen ta ş lar 74, 167, 187 

Yü ta şı  36, 49 

Yüzük ka şı  60 

- Z - 

Zafer (gazete) 44n, 68n 

Zafer ta ş lar ı  26, 28n, 165 

Za-gin-na : lâcivert ta şı  9 

Zamiran 45 

Zara 156 

Zar atma 9 

Zebid 149n 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 

Gesellschaft 73n 

Zemin peresti 6 

Zeus 15, 149 

Zeynü'l-Ahbar 56 

Zeytinyağı  12, 27, 165 

Ziggurat 85 

Zile 158 

Zile'de Doğ um ve A -detleri 158n 

Zincirli kaya 103 

Ziyaret edilip öpülen, el sürülen ta ş  148 

Ziyaretgâhlar 3, 15, 17, 30, 31, 131, 134, 140, 

172 

Zucker, Konrad 186n, 190, 192n 

Zuhurat Baba 131 

Zümrüt 8, 9, 28 
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YANLIŞ  DOĞRU CETVELI 

Aş ağı da bir kı s ım yanlış lar ı  düzeltir, özür dileriz. 

Sayfa Satır Yanl ış  Doğ ru 

18 40 Hümererkopf Hünnerkopf 

21 34 Jenden Jensen 

26 39 Bee Beer 

27 26 Leew Leeuw 

27 31 Wixbaden Wiesbaden 

29 24 Kubbedüs—Sahre Kubbetüs—Sahra 

36 37 Cihanküş a Cihangüş a 

45 19 gisas Kı sas 

48 Merveji Mervezi 

48 18 Ma'mun Mem'un 

48 33 Müsear Mis'ar 

50 3 Bilgat Bulgat 

50 3 Gavas Gavvas 

50 21 Kasas Kı sas 

50 31 Yizdi YezdI 

51 3 Ş ehabeddin Ş ihabeddin 

51 16 tâfan tüfan 

53 25 Nisabiri Niş aburi 

53 26 havas- ı  havass- ı  
59 24 Niş abiri Niş aburl 

59 29 Ezharül'bEfkür Ezharül—Efkâr 

60 7 Örnük Drünk 

60 14 Heamni Hemedâni 

61 8 S ıyerozevki Siyerozevski 

63 11 Havarzem Harcı m 

61 16 Havarezmi Harezni 

61 31 ınutar matar 

67 8 Karvini Kazvini 

85 38 Pyrimiden Pyramiden 

89 23 Ş ahmidt Schimidt 

89 27 Radlaff Radloff 

89 33 qulques qıı elques 

89 35 Lettre Lettres 



90 12 inan Inan  

93 34 Kogresi Kongresi 

95 26 Haran Harran 

96 32 Ercis Erciş  

98 26 Sırı  Sarı  
107 33 seba Seba 

107 34 Haliloğ lu Balcıoğ lu 

144 27 Bektda ş  Bekta ş  
146 33 Kuddus Kudüs 

149 31 Zibid Zebid 

150 29 cevam cevap 

150 32 hamit hamid 

177 12 Schimied Schmidt 

183 22 Lehman Lehmann 

183 47 Wilfricd Wilfried 

183 48 Ş tiglmayr Stiglmayr 

185 39 Goldhen Golden  

185 38 cmparive comparative 

187 36 Mantality Mentality 

192 21 ce-ti çıkarı lacak 

192 48 Edvard Eduard 

200 4 Geory Georg 

209 12 Jı sl. Jsl. 

213 18 sltgrifhıschen altgriehischen 

1— (T. F. A. 1960 /VI. 1275) 190. sayfamn 36. dipnotuna eklenecek. 

2— (Kur'am Hakim ve Meal-i Kerim, Hasan Basri Çantay, İ stanbul 1953, C. II. Sf. 840, 

Şûra Stiresi 28) Bu madde 101. sayfada 54. dipnot olacak. 

3— İndeks'e (Kayış lar köyü 113) eklenecek. 

4— Ankara'nm ilcesi olan K ırıkkale (Sf. 140), Ankara'n ın (Sf. 103) sonunda yer alacak-

tır. 
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Fiyatı  : 18 TL. 
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